
ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) 
โครงการเชา่เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เพื่อใช้งานแบบรวมศูนย์ 

 
1. ความเป็นมา (Background) 

ในช่วงหลายปีมาน้ีทางสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการใช้งานระบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การพิมพ์-สแกน การทําสําเนาเอกสาร จึงมีการติดต้ังเคร่ืองพิมพ์มาใช้งานในสถาบันบัณฑิตฯ 
ศศินทร์ มีทั้งแบบ Multifunction แบบต่อตรงหรือแบบเช่ือมต่อผ่านเครือข่าย (Network) ซึ่งเป็นการติดต้ัง
เครื่องพิมพ์ขนาดเล็กจํานวนมาก ทําให้ในแต่ละปีมีค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดซื้อหมึกของเครื่องพิมพ์เหล่าน้ี เน่ืองด้วย
หมึกของเครื่องพิมพ์ขนาดเล็กเหล่าน้ีมีค่าใช้จ่ายต่อแผ่นค่อนข้างสูงและถ้ามีการใช้งานที่วัตถุประสงค์มากเท่าใดก็ย่ิงมี
ค่าใช้จ่ายต่อแผ่นสูงมากขึ้นตามไปด้วย 

ด้วยเทคโนโลยีของเคร่ืองพิมพ์ในปัจจุบัน หากมีการนํามาใช้งานตรงคุณสมบัติและวัตถุประสงค์ และมีการ
บริหารจัดการที่ดี จะช่วยลดต้นทุนการพิมพ์ต่อแผ่นลงได้มาก เช่น เทคโนโลยีของระบบการพิมพ์ของเคร่ืองพิมพ์ขาว-
ดําขนาดใหญ่ทีส่ามารถใช้พิมพ์เอกสารผ่านระบบ Network หรือการทําสําเนาและการสแกนเอกสารมีต้นทุนของการ
พิมพ์ต่อแผ่นตํ่ากว่าเคร่ืองพิมพ์ขนาดเล็ก ดังน้ัน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
จึงมีนโยบายที่จะลดค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(ค่าหมึก) และบรหิารจัดการการพิมพ์เอกสาร จึงได้นํานโยบายของการ
บริหารจัดการเครื่องพิมพ์แบบรวมศูนย์ติดต้ังตามพ้ืนที่ในแต่ละโซนเพ่ือให้เกิดการใช้งานที่คุ้มค่า อีกทัง้ยังเป็นการ
ป้องกันมลภาวะที่จะเกิดจากเครื่องพิมพ์ที่ติดต้ังบนโต๊ะทํางาน ซึ่งมีการปลดปล่อยผงฝุ่นหมึกออกมาในบรรยากาศ 
และอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่อีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์ (Objective) 

2.1 เพ่ือทดแทนบริการระบบ Printing Solution เดิมที่เป็นแบบซื้อหมึกเติมด้วยราคาที่ค่อนข้างสูง 
2.2 เพ่ือสนับสนุนการเก็บรักษาความลับของเอกสาร โดยการควบคุมการพิมพ์ด้วยรหัสผ่านและใช้งานร่วมกับบัตร
พนักงาน 
2.3 เพ่ือสนับสนุนการรักษาสิง่แวดล้อม ลดการใช้พลังงานโดยใช้เครื่องพิมพ์ขนาดใหญท่ดแทนเคร่ืองพิมพ์ขนาดเล็ก
จํานวนมาก และสนับสนุนให้เกิดการพิมพ์ / สําเนาเอกสารเท่าที่จําเป็น 
2.4 เพ่ืออํานวยความสะดวกในการใช้งานเคร่ืองพิมพ์ระหว่างหน่วยงานท่ีมีการติดต้ังในพ้ืนที่ต่างๆ ของสถาบัน
บัณฑิตฯ ศศินทร์ 

 
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา (Eligibility of bidders) 

3.1 ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพให้เช่า, บํารุงรักษาและซอ่มแซมพัสดุที่เสนอราคาดังกล่าว 
3.2 ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนก่อต้ังมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหลักฐาน
การจดทะเบียน ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้หรือรับรองให้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันเสนอ
ราคา 
3.3 ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี รายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาํคัญ 
3.4 ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ 



3.5 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาท 
คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
3.6 ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน
ช่ือแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
3.7 ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคําสั่งให้สละสทิธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
3.8 ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องเป็นผู้เคยมีผลงานเกี่ยวกับการให้เช่าเคร่ืองพิมพ์ Multifunction กับหน่วยงาน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่า 1 สัญญา มูลค่าของสัญญาไม่ตํ่ากว่า 5 แสนบาท 
3.9 ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์จากบริษัทผู้ผลติหรือบริษัทสาขาของผู้ผลิต
ในประเทศไทย เพ่ือสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์จะได้รับสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์สําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดย
แนบหนังสือรับรองมาพร้อมกับการเสนอราคา 
3.10 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดทําเอกสารตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรวมถึงเง่ือนไข
และข้อกําหนดอ่ืนๆที่สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์กําหนด กับรายละเอียดที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเสนอ ตาม
ตัวอย่างข้างล่าง โดยระบุเอกสารอ้างอิง แคตตาล็อกให้ถูกต้อง ถ้ามีรายละเอียดใดที่แตกต่างจากข้อกําหนด
จะต้องอธิบายพร้อมทั้งเปรียบเทียบข้อดี – ข้อเสียให้เข้าใจชัดเจน 
ตารางเปรียบเทียบคณุสมบติัข้อกําหนดและรายละเอียดข้อเสนอโครงการ 
 
คุณสมบัติเง่ือนไข และ
ข้อกําหนดอ่ืนๆที่สถาบัน
บัณฑิตฯ ศศินทร์กําหนด 

คุณสมบัติเง่ือนไข 
และข้อกําหนด
อ่ืนๆที่เสนอ 

การเปรียบเทียบ เอกสารอ้างอิง 

1.  ....................................       

2.  ....................................       

3.  ....................................       

4.  ....................................       
 

4. ข้อกําหนดท่ัวไป 
4.1 ระบบบริหารจัดการ Printing Solution และสทิธ์ิในการใช้งานจะต้องระบุเป็นของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร ์
4.2 เครื่องพิมพ์ทุกเคร่ืองในโครงการจะต้องเป็นเคร่ืองใหม่ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน ไม่เป็นเคร่ืองรีไซเคิลหรือ
เครื่องปรับสภาพ ในกรณีพบว่าเคร่ืองพิมพ์และอุปกรณ์สว่นประกอบของเคร่ืองในโครงการที่บริษัทส่งมอบมีการ
ชํารุดบกพร่อง หรือประกอบอะไหล่ / ยึดน็อตไม่ครบทุกช้ินในการติดต้ังเครื่องพิมพ์ สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์มี
สิทธ์ิในการขอเปลี่ยนเป็นเคร่ืองใหม่ทันท ีโดยไม่จําเป็นจะต้องดําเนินการซ่อมแซมแก้ไข 
4.3 สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์อาจพิจารณาบอกเลิกสัญญา กรณีพบว่าเคร่ืองพิมพ์ที่ส่งมอบเกิดความชํารุด
เสียหายหรือบกพร่องที่ตัวเครื่องพิมพ์หรือช้ินส่วนภายในตัวเคร่ืองพิมพ์ (hardware) มีจํานวนเกินกว่าร้อยละ 10 
ของจํานวนเครื่องพิมพ์แต่ละประเภทที่ใช้ในโครงการทั้งหมด ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับต้ังแต่ผู้ให้เช่าส่ง
มอบและติดต้ังเคร่ืองพิมพ์ให้แก่สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร ์



4.4 เมื่อเคร่ืองครบกําหนดระยะเวลาสัญญาหรือระหว่างสัญญามีการเปลีย่นทดแทนเครือ่งพิมพ์ที่ชํารุดบกพร่อง 
สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์สงวนสิทธ์ิในการลบข้อมูลที่เก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์ของเคร่ืองพิมพ์หรือลบข้อมลูการต้ังค่า
ต่างๆ ให้อยู่ในสถานะรูปแบบที่มาจากโรงงาน (Factory Default Reset) เพ่ือความม่ันคงปลอดภัย 
4.5 ผู้ให้เช่าต้องจัดให้มีตลับหมึกสํารองไว้ที่สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ชุดของจํานวนหมึก
แต่ละประเภทที่ใช้งานกับเคร่ืองพิมพ์ในโครงการทั้งหมด 
4.6 ในกรณีที่ตลับหมึกสํารองไว้ที่สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์หมดหรือไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ผู้ให้เช่าจะต้อง
จัดส่งตลับหมึกสํารองภายในระยะเวลา 8 ช่ัวโมง หรือในวันปฏิบัติงานถัดจากวันที่แจ้งขอตลับหมึกสํารองจาก
ผู้ให้เช่า 
4.7 ค่าบริการที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนเป็นค่าบริการที่ได้รวม ค่าบุคลากร ค่าลิขสิทธ์ิ ค่าเช่าเคร่ืองพิมพ์ ค่าหมึก
พิมพ์ ค่าดูแลบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพ์ ค่าแรง ค่าอะไหล่ต่างๆ รวมถึงค่าวัสดุสิ้นเปลือง ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ภาษีอากรอ่ืนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับโครงการ ยกเว้นกระดาษซึ่งสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์จะ
ดําเนินการจัดหาเอง 
4.8 ผู้ให้เช่าสามารถท่ีจะจัดสง่เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานที่สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์อย่างน้อยจํานวน 1 คน 
(ปฏิบัติงานตามเวลาทําการของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์วันจันทร์ถึงวันเสาร์ระหว่างเวลา 8.00 น. - 17.00 น.) 
สําหรับให้การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมไปถึงการให้บริการกับผู้ใช้งานตามการร้องขอในแต่ละคร้ัง 
4.9 ผู้ให้เช่าจะต้องไม่คิดค่าเช่าเคร่ืองพิมพ์ แต่ให้คิดเป็นค่าบริการ คือคิดตามจํานวนการถ่ายเอกสารในอัตราต่อ
หน้า โดยการเบิกจ่ายเป็นรายเดือน ตามจํานวนที่ถ่ายเอกสารจริงหักจํานวนกระดาษเสีย 2% 
 

5. รายละเอียดการทํางานของระบบ Printing Solution 
       ระบบการทํางานของ Printing Solution จะต้องรองรับการทํางานพ้ืนฐาน โดยสามารถแยกออกได้เป็น 
 

5.1 การพิมพเ์อกสาร และการทําสําเนาเอกสาร 
5.1.1 ผู้ใช้งานสามารถท่ีจะดําเนินการเพ่ิมเครื่องพิมพ์ (Add Printer) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานได้
เอง 
5.1.2 ผู้ใช้งานสามารถสั่งพิมพ์ไปที่เครื่องพิมพ์พร้อมทั้งมกีารระบุ Username หรือ รหัสของผู้ใช้งานได้โดย
อัตโนมัติ โดยท่ีไม่ต้องลง Software ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานที่มีการเช่ือมต่อกับ Active 
Directory  
5.1.3 ผู้ใช้งานจะเป็นผู้ระบุ Username หรือ รหัสของผูใ้ช้งานเองในกรณีที่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่ได้ทําการ
เช่ือมต่อกับ Active Directory และจําเป็นจะต้องติดต้ังโปรแกรม Client / Agent ลงบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์  
5.1.4 ผู้ใช้งานแสดงตัวที่เครื่องพิมพ์ (Authentication) ผา่นบัตรประจําตัวที่สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ เป็นผู้
ออกให้ รวมถึงระบบจะต้องรองรับการกดแป้นพิมพ์ (Authentication) ที่หน้าเคร่ืองพิมพ์โดยผู้ใช้งานเอง  
5.1.5 ผู้ใช้งานเลือกงานพิมพ์ของตนเอง โดยสามารถเลือกงานพิมพ์จากท่ีสั่งไว้ตามข้อ 5.1.2 บางส่วน หรือ
เลือกสั่งพิมพ์งานทั้งหมด บนเครื่องพิมพ์ที่ติดต้ังตามที่ต่างๆ ในอาคารได้ 
 

 5.2 การสแกนเอกสาร 
5.2.1 ผู้ใช้งานแสดงตัวที่เครื่องพิมพ์ (Authentication) ผ่านบัตรพนักงาน รวมถึงระบบจะต้องรองรับการ
กดแป้นพิมพ์ (Authentication) ที่หน้าเคร่ืองพิมพ์โดยผู้ใช้งานเอง  



5.2.2 ผู้ใช้งานเลือกว่าจะสแกนเอกสาร โดยการสแกนเป็นไฟล์ (File) ประเภท PDF (ค่ามาตรฐาน) และไฟล์
ประเภทรูปภาพได้ โดยสามารถท่ีจะรองรับการส่งผ่านทางอีเมล์ (E-mail) และการส่งผา่นทาง Network 
Folder และ บันทึกไฟล์ที่สแกนผ่าน USB Port ได้ 
5.2.3 ผู้ใช้งานสามารถ กําหนด อีเมล์หรือ Network Folder ปลายทางได้ โดยเป็นได้ทั้งแบบที่เตรียมไว้
ก่อน (Pre-config) หรือ ผู้ใช้งานทําการป้อนอีเมล์ที่หน้าจอของเครื่องพิมพ์ 
5.2.4 สามารถรองรับให้ผู้ใช้งานกําหนดการต้ังช่ือไฟล์ที่สแกนได้เองจากหน้าจอ กรณีที่เปิดให้ผู้ใช้งานระบบ
ใส่ข้อมลูเอง 
5.2.5 สามารถกําหนดรูปแบบของช่ือไฟล์สแกนจากระบบบริหารจัดการได้ 

  
6. ข้อกําหนดของความสามารถอุปกรณ์ในระบบ 

6.1 ระบบบริหารจัดการ Printing Solution 
6.1.1 เป็นระบบบริหารจัดการที่รองรับระบบ Papercut MF ที่เป็นเวอร์ช่ันล่าสุด และรองรับจํานวน
ผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า 2,000 คน 
6.1.2 ระบบสามารถควบคุมบริหารจัดการเครื่องพิมพ์ทั้งหมดในระบบจากศูนย์กลางได้ (Centralized 
Management) 
6.1.3 ผู้ให้เช่าต้องติดต้ังซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้พร้อมใช้งานบนระบบ Virtual Machine หรอืเคร่ือง
แม่ข่ายอ่ืนๆ ที่สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ได้จดัเตรียมเอาไว้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นและสามารถทํางาน
บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server 2016 และฐานข้อมลู Microsoft SQL Server 2017 
ได้ หรือเวอร์ช่ันที่ใหม่กว่า 
6.1.4 ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ผู้ให้เช่า ติดต้ังบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพ่ือให้บริการระบบ Printing 
Solution ให้แก่สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ต้องมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
รวมถึงการปรับปรุงรุ่นของซอฟต์แวร์ ในกรณีที่ผู้ผลิตมีการออกเวอร์ช่ันใหม่ตลอดระยะเวลาของสัญญา 
6.1.5 ก่อนการใช้งานเคร่ืองพิมพ์ ผู้ใช้งานต้องยืนยันตัวตน (Authentication) ทุกคร้ัง โดยใช้ข้อมูลจากบัตร
ประจําตัวประเภท RFID Mifare 13.56Mhz ที่ออกให้โดยสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร ์ 
6.1.6 ระบบต้องสามารถทําการสํารองข้อมูลการต้ังค่าของระบบ (Configuration) รายงานการใช้งานและ
ข้อมูลบัญชีผูใ้ช้งานของระบบได้อัตโนมัติ 
6.1.7 ระบบบริหารจัดการ Printing Solution จะต้องสามารถสํารองข้อมูลของระบบ (Backup) และนํา
ข้อมูลทีส่ํารองไว้กลับคืน (Restore backup) ได้ 
6.1.8 ระบบจะต้องสามารถเช่ือมต่อและทํางานร่วมกับ Active Directory (AD) ของสถาบันบัณฑิตฯ  
ศศินทร์ได้ 
6.1.9 ระบบจะต้องสามารถรองรับการสั่งพิมพ์บน Mobile Device / Tablet ที่ใช้ระบบปฏิบัติการเป็น iOS 
และ Android  
6.1.10 ระบบจะต้องรองรับการทํา Audit Logs หรือ Debug Logs เพ่ือการตรวจสอบปัญหาหรือการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ของระบบได้ 
6.1.11 ระบบจะต้องรองรับการสร้างบัญชีของผู้ใช้งานแบบ local user ที่แยกจาก Active Directory (AD) 
ได้ ในกรณีทีส่ถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร ์มีกลุม่ผู้ใช้งานเฉพาะ 
6.1.12 หากมีการเปลี่ยนแแปลงบัญชีผู้ใช้งานในระบบ Printing Solution แล้วน้ัน สามารถส่งผลการ
เปลี่ยนแปลงไปยังเคร่ืองพิมพ์ในระบบทั้งหมดได้ทันที 



6.1.13 ระบบต้องรองรับการกําหนดปริมาณการใช้งาน (Quota) สามารถกําหนดปริมาณการพิมพ์และ
สําเนาเอกสารสูงสุดต่อเดือน เป็นรายบุคคล (Personal Quota) โดยเมื่อปริมาณการพิมพ์และสําเนา
เอกสารเกินปริมาณ (Quota) ที่กําหนดไว้ ผูใ้ช้งานจะไม่สามารถพิมพ์หรอืสําเนาเอกสารได้ 
6.1.14 ระบบสามารถท่ีจะกําหนดสิทธ์ิหรือแยกสิทธ์ิการใช้งานประเภทเอกสารขาว-ดํา และเอกสารสไีด้ 
6.1.15 ระบบจะต้องให้ผู้ดูแลระบบหรือผูท้ี่สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์กําหนดให้มีหน้าที่รับผิดชอบ สามารถ
เพ่ิมเติมจํานวนปริมาณการใช้งาน (Quota) แก่ผู้ใช้งานได้ นอกเหนือจากจํานวนปริมาณการใช้งานปกติที่
ได้รับในแต่ละเดือนได้ 
6.1.16 ระบบต้องสามารถลบงาน (Spool Print) มีอายุเกินกว่าระยะเวลาการรอสั่งพิมพ์งานออกมาเป็น
กระดาษที่กําหนดเอาไว้โดยอัตโนมัติ ด้วยการต้ังเวลา Expiry Time ได้ 
6.1.17 เมื่อผู้ใช้งานทําการสั่งพิมพ์งานที่ต้องการไปเรียบร้อยแล้ว ระบบจะต้องทําการลบงาน (Spool 
Print) ของเอกสารหรืองานน้ันทันท ี
6.1.18 ระบบจะต้องอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกลบงานพิมพ์ (Delete Jobs) ของตนเองในระบบได้ 
โดยผ่านทางหน้าจอของเคร่ืองพิมพ์ 
6.1.19 ทางผู้ให้เช่ามีหน้าที่ในการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เพ่ือการติดต้ังระบบหรือปรับปรุงระบบให้เป็นเวอร์
ช่ันใหม่ ซึ่งจะต้องแจ้งให้ทางสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ทราบล่วงหน้า รวมไปถึงทําการทดสอบติดต้ัง หรือ
ปรับปรุงในระบบที่แยกการทํางานออกจากระบบจริง (Production) เพ่ือลดผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ได้ รวมไปถึงจะต้องได้รับอนุมัติก่อนเข้าทําการปรับปรุงในระบบจริง 
6.1.20 ผู้ให้เช่าจะต้องส่งมอบหรือแจ้งบัญชี (Account) ให้กับผู้ดูแลระบบของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ 
สําหรับในกรณีที่สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์จําเป็นจะต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ เพ่ือการ
ติดต้ังระบบหรือปรับปรุงระบบเวอร์ช่ันใหม่เอง รวมไปถึงในกรณีที่สถาบนับัณฑิตฯ ศศินทร์ต้องการเปิด 
case สอบถามปัญหาไปยังบริษัทผู้ผลิตโดยตรง 
 

6.2. การจัดทาํรายงานของระบบบริหารจัดการ Printing Solution 
6.2.1 ระบบ Printing Solution ต้องสามารถจัดทํารายงานดังต่อไปน้ีได้เป็นอย่างน้อย 

6.2.1.1 รายงานสถิติการใช้งาน เป็นรายบุคคล รายกลุม่ ในช่วงเวลาที่กําหนดแบบรายเดือนและ
รายปี หรือรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปีได้ หรือ ระบุวันที่เริ่มต้นสิ้นสุดตามความ
ต้องการ โดยให้รายงานอยู่ในรูปแบบ Comma-separated values (CSV) เป็นอย่างน้อย 
6.2.1.2 รายงานการใช้งานต้องสามารถแยกประเภทการใช้งานเป็น การพิมพ์ การสแกน และการ
สําเนาเอกสาร เป็นอย่างน้อย 
6.2.1.3 รายงานการพิมพ์และการสําเนาเอกสารของระบบ โดยต้องมีรายละเอียดดังน้ี วัน-เวลาที่ใช้
งาน ช่ือหรือรหัสของผู้ใช้งาน กลุ่มของผูใ้ช้งาน เครื่องพิมพ์ ประเภทของไฟล์งาน จํานวนหน้า 
6.2.1.4 รายงานการสแกนของระบบต้องสามารถแสดงรายละเอียดปริมาณของการสแกน ได้โดย
จะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยเป็น วันและเวลาที่ใช้งาน ช่ือผู้ใช้งาน จํานวนหน้า 
6.2.1.5 รายงานปริมาณการใช้งาน โดยแยกการแสดงเป็นเคร่ืองพิมพ์แต่ละเครื่องได้ 
6.2.1.6 รายงานสถิติทางด้าน Environmental Savings เช่น รายงานการยกเลิกงานพิมพ์ หรือ 
รายงานปริมาณการใช้งานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

6.2.2 ระบบจะต้องสามารถจัดทํารายงานได้โดยอัตโนมัติ (Schedule Report) แล้วส่งออกไปในรูปแบบ
ของอีเมล (E-mail) หรือ Network File Share ได้ตามเวลาที่มีการต้ังกําหนดไว้ล่วงหน้าได้ 



6.2.3 การแจ้งเตือน (Alert Notification) ของระบบ ระบบต้องสามารถแจ้งเตือนผ่านอีเมล (E-mail) 
ตามท่ีกําหนดในกรณีดังต่อไปน้ีได้ 

6.2.3.1 แจ้งเตือนการสํารองข้อมูลของระบบ ในกรณทีี่ระบบไม่สามารถสํารองข้อมูลแบบอัตโนมัติ
ได้สําเร็จ 
6.2.3.2 แจ้งเตือนการ Off-line ของเคร่ืองพิมพ์ที่เช่ือมต่อกับระบบหรือไม่สามารถทาํงานได้
ตามปกติ 
6.2.3.3 กระดาษของเคร่ืองพิมพ์ในถาดป้อนกระดาษขาเข้าแบบอัตโนมัติอยู่ในระดับตํ่าหรือหมด
อย่างใดอย่างหน่ึง 
6.2.3.4 แจ้งเตือนระดับหมึกพิมพ์สีใดสีหน่ึงที่ติดต้ังอยู่ภายในเครื่อง อยู่ในระดับตํ่ากว่าที่กําหนดไว้ 
หรือ แจ้งหมึกพิมพ์หมด (Toner Empty) 
6.2.3.5 เครื่องพิมพ์มีปัญหาหรือกระดาษติดขัด 
6.2.3.6 เครื่องพิมพ์มีอะไหล่ชํารุดเสียหายหรือหมดอายุการใช้งาน หรือการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์
ที่จําเป็นภายในตัวเคร่ืองพิมพ์ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อเคร่ืองพิมพ์จนไม่สามารถเช่ือมต่อกับระบบ
เครือข่ายได้ 

  
7. เครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบการทํางานของผู้ใช้งาน 

7.1 ระบบต้องสามารถใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการของ Microsoft Windows ในเวอร์ช่ัน 7 ขึ้นไปได้ และ 
Mac OS X ในฝั่งของผู้ใช้งานได้ 
7.2 สามารถรองรับการทํางานบน Mobile Device / Tablet ที่ใช้ระบบปฏิบัติการเป็น iOS และ Android โดย
ผู้ให้เช่าจะต้องทําการแจ้งรายละเอียดว่าสามารถรองรับการทํางานบนระบบปฏิบัติการในเวอร์ช่ันอะไรได้บ้าง 

 
8. คุณสมบัติของเคร่ืองพิมพ ์

8.1 คุณสมบัติของเคร่ืองพิมพ์แบบที่ 1 จํานวน 7 เคร่ือง   
8.1.1 ต้องทํางานในลักษณะของ Multi-function คือ สามารถพิมพ์ สแกน และทําสําเนาได้ทันทีเป็นอย่าง
น้อย 
8.1.2 ต้องทําภาพด้วยระบบเลเซอร์เป็นอย่างน้อย  
8.1.3 ต้องรองรับงานพิมพ์และสําเนาเอกสารได้ดังน้ี 

8.1.3.1 ต้องรองรับงานพิมพ์ / สําเนาเอกสาร 4 สี ประกอบด้วยสี CMYK [ย่อมาจาก Cyan (ฟ้า), 
Magenta (แดงอมม่วง), Yellow (เหลือง), Key (สีดํา)] ขนาด A5, A4, A3, Letter และกระดาษมี
ความหนา 70 – 280 แกรม ได้  
8.1.3.2 ต้องมีความเร็วในการพิมพ์ / สําเนาเอกสาร ทั้งประเภทสีและขาว-ดําที่ความละเอียดอย่าง
น้อย 600x600 dpi ไม่ตํ่ากว่า 45 แผ่น / นาที (ที่ขนาด A4) และสามารถอ่านและพิมพ์เอกสาร 2 
หน้าได้พร้อมกัน (Duplex) 
8.1.3.3 ต้องมีความเร็วในการสแกนเอกสาร ทั้งประเภทสแีละขาว-ดํา ที่ความละเอียดอย่างน้อย 
300x300 dpi ได้ไม่ตํ่ากว่า 45 แผ่น / นาท ี(ที่ขนาด A4) และสามารถสแกนเอกสาร 2 หน้าได้
พร้อมกัน (Duplex) 
8.1.3.4 ต้องสามารถทําสําเนาเอกสารในรูปแบบดังต่อไปน้ีได้ 

8.1.3.4.1 ต้นฉบับ 1 หน้า / แผ่น สามารถสําเนา เป็น 2 หน้า / แผ่น  



8.1.3.4.2 ต้นฉบับ 2 หน้า / แผ่น สามารถสําเนา เป็น 1 หน้า / แผ่น 
8.1.3.4.3 ต้นฉบับ A3 สามารถสําเนาเป็น A4  

8.1.4 ต้องมีถาดต้นฉบับสําหรับการสําเนาเอกสาร ซึ่งสามารถบรรจุกระดาษได้ไม่น้อยกว่า 80 แผ่น และ
สามารถ สําเนาเอกสารแบบ 2 หน้าได้พร้อมกัน (Duplex) 
8.1.5 ต้องมีถาดป้อนกระดาษขาเข้าแบบอัตโนมัติไม่ตํ่ากว่า 3 ถาด สามารถจุกระดาษรวมได้ไม่น้อยกว่า 
1,500 แผ่น และถาดป้อนกระดาษขาเข้าแบบ manual ใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 80 แผ่นและสามารถ
รองรับกระดาษที่มีความหนา 70 - 280 แกรม 
8.1.6 ต้องสามารถสแกนให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF และรูปแบบ JPG หรือ TIFF ได้ 
8.1.7 ต้องมีหน้าจอเป็นแบบสัมผสั (Touch Screen) ที่แสดงถึงสถานะและการใช้งานรวมถึงมีระบบแสดง
ข้อความหรือสัญญาณเตือนแจ้งเหตุขัดข้องของเคร่ือง เมื่อเกิดปัญหากระดาษหมด กระดาษติด หมึกหมด 
โดยแสดงบนจอภาพที่เครื่องพิมพ์ 
8.1.8 มีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 4 GB (คดิคํานวนโดยใช้ 1 GB = 1,000 MB) 
8.1.9 กรณีมีฮาร์ดดิสก์ติดต้ังอยู่ภายในเคร่ืองพิมพ์ จะต้องรองรับการทํางานแบบ Encryption หรือ เป็น
ฮาร์ดดิสก์แบบ Secure Drive ติดต้ังมาพร้อมกับเคร่ืองพิมพ์ 
8.1.10 ต้องสามารถสแกนเอกสารเพ่ือส่งเข้าอีเมล์ โดยผู้ใช้งานสามารถกรอกอีเมล์ได้ผ่านหน้าจอของ
เครื่องพิมพ์ได้ 
8.1.11 เครื่องพิมพ์แต่ละเครือ่งต้องมี Duty Cycle ไม่น้อยกว่า 50,000 แผ่นต่อเดือน (รวมสีและขาว-ดํา) 
8.1.12 เครื่องพิมพ์ต้องรองรับภาษา PCL5 หรือ PCL6 และ PostScript (PS3) เป็นอย่างน้อย 
8.1.13 เครื่องพิมพ์ต้องผ่านมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมฉลากเขียว (Green Label) หรือ Blue Angel 
หรือ ผ่านมาตรฐานที่เก่ียวขอ้งกับทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยจะต้องแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ในวัน
เสนอราคา 
8.1.14 เครื่องพิมพ์ต้องเช่ือมต่อกับระบบเครือข่ายตามมาตรฐาน Ethernet 100Base-TX หรือ 
Ethernet 1000Base-T หรอื ดีกว่า 
8.1.15 เครื่องพิมพ์ต้องรองรับการพิมพ์ด้วยโปรโตคอล Internet Printing Protocol (IPP) และ LPD เป็น
อย่างน้อย 
8.1.16 ภายในเคร่ืองพิมพ์ต้องติดต้ังอุปกรณ์เคร่ืองอ่านบัตร (Reader Card) ประเภท RFID Mifare 
13.56Mhz  
8.1.17 เครื่องพิมพ์ต้องมีระบบย่อ – ขยายได้ ทีละ 1% และสามารถปรับได้ต้ังแต่ 25% - 400% 
8.1.18 เครื่องพิมพ์ต้องสามารถใช้กระแสไฟฟ้า 220 – 240 โวลต์ ความถี่ 50 / 60 เฮิร์ต โดยไม่ต้อง
ดัดแปลง 
8.1.19 เครื่องพิมพ์ต้องสามารถใช้ร่วมกับขอ้ 6.1 ระบบบริหารจัดการ Printing Solution ได้  
 

8.2 คุณสมบัติของเคร่ืองพิมพ์แบบที่ จํานวน 5 เครื่อง 
8.2.1 ต้องทํางานในลักษณะของ Multi-function คือ สามารถพิมพ์ สแกน และทําสําเนาได้ทันทีเป็นอย่าง
น้อย 
8.2.2 ต้องทําภาพด้วยระบบเลเซอร์เป็นอย่างน้อย 
8.2.3 ต้องรองรับงานพิมพ์และสําเนาเอกสารได้ดังน้ี 



8.2.3.1 ต้องรองรับงานพิมพ์ / สําเนาเอกสารขาว-ดํา ขนาด A5, A4, A3, Letter และกระดาษมี
ความหนา 70 – 250 แกรม ได้ 
8.2.3.2 ต้องมีความเร็วในการพิมพ์ / สําเนาเอกสาร ทั้งประเภทขาว-ดําที่ความละเอียดอย่างน้อย 
600x600 dpi ไม่ตํ่ากว่า 45 แผ่น / นาที (ที่ขนาด A4) และสามารถอ่านและพิมพ์เอกสาร 2 หน้า
ได้พร้อมกัน (Duplex) 
8.2.3.3 ต้องมีความเร็วในการสแกนเอกสาร ทั้งประเภทสแีละขาว-ดํา ที่ความละเอียดอย่างน้อย 
300x300 dpi ได้ไม่ตํ่ากว่า 45 แผ่น / นาท ี(ที่ขนาด A4) และสามารถสแกนเอกสาร 2 หน้าได้
พร้อมกัน (Duplex) 
8.2.3.4 ต้องสามารถทําสําเนาเอกสารในรูปแบบดังต่อไปน้ีได้ 

8.2.3.4.1 ต้นฉบับ 1 หน้า / แผ่น สามารถสําเนา เป็น 2 หน้า / แผ่น 
8.2.3.4.2 ต้นฉบับ 2 หน้า / แผ่น สามารถสําเนา เป็น 1 หน้า / แผ่น 
8.2.3.4.3 ต้นฉบับ A3 สามารถสําเนาเป็น A4 

8.2.4 ต้องมีถาดต้นฉบับสําหรับการสําเนาเอกสาร ซึ่งสามารถบรรจุกระดาษได้ไม่น้อยกว่า 80 แผ่น และ
สามารถ สําเนาเอกสารแบบ 2 หน้าได้พร้อมกัน (Duplex) 
8.2.5 ต้องมีถาดป้อนกระดาษขาเข้าแบบอัตโนมัติไม่ตํ่ากว่า 3 ถาด สามารถจุกระดาษรวมได้ไม่น้อยกว่า 
1,500 แผ่น และถาดป้อนกระดาษขาเข้าแบบ manual ใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 80 แผ่นและสามารถ
รองรับกระดาษที่มีความหนา 70 - 250 แกรม 
8.2.6 ต้องสามารถสแกนให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF และรูปแบบ JPG หรือ TIFF ได้ 
8.2.7 ต้องมีหน้าจอเป็นแบบสัมผสั (Touch Screen) ที่แสดงถึงสถานะและการใช้งานรวมถึงมีระบบแสดง
ข้อความหรือสัญญาณเตือนแจ้งเหตุขัดข้องของเคร่ือง เมื่อเกิดปัญหากระดาษหมด กระดาษติด หมึกหมด 
โดยแสดงบนจอภาพที่เครื่องพิมพ์ 
8.2.8 มีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 2 GB (คดิคํานวนโดยใช้ 1 GB = 1,000 MB) 
8.2.9 กรณีมีฮาร์ดดิสก์ติดต้ังอยู่ภายในเคร่ืองพิมพ์ จะต้องรองรับการทํางานแบบ Encryption หรือ เป็น
ฮาร์ดดิสก์แบบ Secure Drive ติดต้ังมาพร้อมกับเคร่ืองพิมพ์ 
8.2.10 ต้องสามารถสแกนเอกสารเพื่อส่งเข้าอีเมล์ โดยผู้ใช้งานสามารถกรอกอีเมล์ได้ผ่านหน้าจอของ
เครื่องพิมพ์ได้ 
8.2.11 เครื่องพิมพ์แต่ละเครือ่งต้องมี Duty Cycle ไม่น้อยกว่า 50,000 แผ่นต่อเดือน (รวมสีและขาว-ดํา) 
8.2.12 เครื่องพิมพ์ต้องรองรับภาษา PCL5 หรือ PCL6 และ PostScript (PS3) เป็นอย่างน้อย 
8.2.13 เครื่องพิมพ์ต้องผ่านมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมฉลากเขียว (Green Label) หรือ Blue Angel 
หรือผ่านมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยจะต้องแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ในวัน
เสนอราคา 
8.2.14 เครื่องพิมพ์ต้องเช่ือมต่อกับระบบเครือข่ายตามมาตรฐาน Ethernet 100Base-TX หรือ 
Ethernet 1000Base-T หรอื ดีกว่า 
8.2.15 เครื่องพิมพ์ต้องรองรับการพิมพ์ด้วยโปรโตคอล Internet Printing Protocol (IPP) และ LPD เป็น
อย่างน้อย 
8.2.16 ภายในเคร่ืองพิมพ์ต้องติดต้ังอุปกรณ์เคร่ืองอ่านบัตร (Reader Card) ประเภท RFID Mifare 
13.56Mhz 
8.2.17 เครื่องพิมพ์ต้องมีระบบย่อ – ขยายได้ ทีละ 1% และสามารถปรับได้ต้ังแต่ 25% - 400% 



8.2.18 เครื่องพิมพ์ต้องสามารถใช้กระแสไฟฟ้า 220 – 240 โวลต์ ความถี่ 50 / 60 เฮิร์ต โดยไม่ต้อง
ดัดแปลง 
8.2.19 เครื่องพิมพ์ต้องสามารถใช้ร่วมกับขอ้ 6.1 ระบบบริหารจัดการ Printing Solution ได้ 
 

8.3 คุณสมบัติของเคร่ืองพิมพ์แบบที่ 3 จํานวน 2 เคร่ือง 
8.3.1 ต้องทํางานในลักษณะของ Multi-function คือ สามารถพิมพ์ สแกน และทําสําเนาได้ทันทีเป็นอย่าง
น้อย 
8.3.2 ต้องทําภาพด้วยระบบเลเซอร์เป็นอย่างน้อย 
8.3.3 ต้องรองรับงานพิมพ์และสําเนาเอกสารได้ดังน้ี 

8.3.3.1 ต้องรองรับงานพิมพ์ / สําเนาเอกสาร 4 สี ประกอบด้วยสี CMYK [ย่อมาจาก Cyan (ฟ้า), 
Magenta (แดงอมม่วง), Yellow (เหลือง), Key (สีดํา)] ขนาด A5, A4, A3, Letter และกระดาษมี
ความหนา 70 – 200 แกรม ได้ 
8.3.3.2 ต้องมีความเร็วในการพิมพ์ / สําเนาเอกสาร ทั้งประเภทสีและขาว-ดําที่ความละเอียดอย่าง
น้อย 600x600 dpi ไม่ตํ่ากว่า 20 แผ่น / นาที (ที่ขนาด A4) และสามารถอ่านและพิมพ์เอกสาร 2 
หน้าได้พร้อมกัน (Duplex) 
8.3.3.3 ต้องมีความเร็วในการสแกนเอกสาร ทั้งประเภทสแีละขาว-ดํา ที่ความละเอียดอย่างน้อย 
300x300 dpi ได้ไม่ตํ่ากว่า 45 แผ่น / นาท ี(ที่ขนาด A4) และสามารถสแกนเอกสาร 2 หน้าได้
พร้อมกัน (Duplex) 
8.3.3.4 ต้องสามารถทําสําเนาเอกสารในรูปแบบดังต่อไปน้ีได้ 

8.3.3.4.1 ต้นฉบับ 1 หน้า / แผ่น สามารถสําเนา เป็น 2 หน้า / แผ่น 
8.3.3.4.2 ต้นฉบับ 2 หน้า / แผ่น สามารถสําเนา เป็น 1 หน้า / แผ่น 
8.3.3.4.3 ต้นฉบับ A3 สามารถสําเนาเป็น A4 

8.3.4 ต้องมีถาดต้นฉบับสําหรับการสําเนาเอกสาร ซึ่งสามารถบรรจุกระดาษได้ไม่น้อยกว่า 80 แผ่น และ
สามารถ สําเนาเอกสารแบบ 2 หน้าได้พร้อมกัน (Duplex) 
8.3.5 ต้องมีถาดป้อนกระดาษขาเข้าแบบอัตโนมัติไม่ตํ่ากว่า 3 ถาด สามารถจุกระดาษรวมได้ไม่น้อยกว่า 
1,500 แผ่น และถาดป้อนกระดาษขาเข้าแบบ manual ใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 80 แผ่นและสามารถ
รองรับกระดาษที่มีความหนา 70 - 200 แกรม 
8.3.6 ต้องสามารถสแกนให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF และรูปแบบJPG หรือ TIFF ได้ 
8.3.7 ต้องมหีน้าจอเป็นแบบสัมผสั (Touch Screen) ที่แสดงถึงสถานะและการใช้งานรวมถึงมีระบบแสดง
ข้อความหรือสัญญาณเตือนแจ้งเหตุขัดข้องของเคร่ือง เมื่อเกิดปัญหากระดาษหมด กระดาษติด หมึกหมด 
โดยแสดงบนจอภาพที่เครื่องพิมพ์ 
8.3.8 มีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 2 GB (คดิคํานวนโดยใช้ 1 GB = 1,000 MB) 
8.3.9 กรณีมีฮาร์ดดิสก์ติดต้ังอยู่ภายในเคร่ืองพิมพ์ จะต้องรองรับการทํางานแบบ Encryption หรือ เป็น
ฮาร์ดดิสก์แบบ Secure Drive ติดต้ังมาพร้อมกับเคร่ืองพิมพ์ 
8.3.10 ต้องสามารถสแกนเอกสารเพื่อส่งเข้าอีเมล์ โดยผู้ใช้งานสามารถกรอกอีเมล์ได้ผ่านหน้าจอของ
เครื่องพิมพ์ได้ 
8.3.11 เครื่องพิมพ์แต่ละเครือ่งต้องมี Duty Cycle ไม่น้อยกว่า 50,000 แผ่นต่อเดือน (รวมสีและขาว-ดํา) 
8.3.12 เครื่องพิมพ์ต้องรองรับภาษา PCL5 หรือ PCL6 และ PostScript (PS3) เป็นอย่างน้อย 



8.3.13 เครื่องพิมพ์ต้องผ่านมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมฉลากเขียว (Green Label) หรือ Blue Angel 
หรือผ่านมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยจะต้องแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ในวัน
เสนอราคา 
8.3.14 เครื่องพิมพ์ต้องเช่ือมต่อกับระบบเครือข่ายตามมาตรฐาน Ethernet 100Base-TX หรือ Ethernet 
1000Base-T หรือ ดีกว่า 
8.3.15 เครื่องพิมพ์ต้องรองรับการพิมพ์ด้วยโปรโตคอล Internet Printing Protocol (IPP) และ LPD เป็น 
อย่างน้อย 
8.3.16 ภายในเคร่ืองพิมพ์ต้องติดต้ังอุปกรณ์เคร่ืองอ่านบัตร (Reader Card) ประเภท RFID Mifare 
13.56Mhz 
8.3.17 เครื่องพิมพ์ต้องมีระบบย่อ – ขยายได้ ทีละ 1% และสามารถปรับได้ต้ังแต่ 25% - 400% 
8.3.18 เครื่องพิมพ์ต้องสามารถใช้กระแสไฟฟ้า 220 – 240 โวลต์ ความถี่ 50 / 60 เฮิร์ต โดยไม่ต้อง
ดัดแปลง 
8.3.19 เครื่องพิมพ์ต้องสามารถใช้ร่วมกับขอ้ 6.1 ระบบบริหารจัดการ Printing Solution ได้ 

 
8.4 คุณสมบัติของเคร่ืองพิมพ์แบบที่ 4 จํานวน 1 เคร่ือง 

8.4.1 ต้องทํางานในลักษณะของ Multi-function คือ สามารถพิมพ์ สแกน และทําสําเนาได้ทันทีเป็นอย่าง
น้อย 
8.4.2 ต้องทําภาพด้วยระบบเลเซอร์เป็นอย่างน้อย 
8.4.3 ต้องรองรับงานพิมพ์และสําเนาเอกสารได้ดังน้ี 

8.4.3.1 ต้องรองรับงานพิมพ์ / สําเนาเอกสาร 4 สี ประกอบด้วยสี CMYK [ย่อมาจาก Cyan (ฟ้า), 
Magenta (แดงอมม่วง), Yellow (เหลือง), Key (สีดํา)] ขนาด A5, A4, A3, Letter และกระดาษมี
ความหนา 70 – 300 แกรม ได้ 
8.4.3.2 ต้องมีความเร็วในการพิมพ์ / สําเนาเอกสาร ทั้งประเภทสีและขาว-ดําที่ความละเอียดอย่าง
น้อย 1200x1200 dpi ไม่ตํ่ากว่า 70 แผ่น / นาที (ที่ขนาด A4) และสามารถอ่านและพิมพ์เอกสาร 
2 หน้าได้พร้อมกัน (Duplex) 
8.4.3.3 ต้องมีความเร็วในการสแกนเอกสาร ทั้งประเภทสีและขาว-ดํา ที่ความละเอียดอย่างน้อย 
300x300 dpi ได้ไม่ตํ่ากว่า 75 แผ่น / นาท ี(ที่ขนาด A4) และสามารถสแกนเอกสาร 2 หน้าได้โดย
อัตโนมัติ (Duplex) 
8.4.3.4 ต้องสามารถทําสําเนาเอกสารในรูปแบบดังต่อไปน้ีได้ 

8.4.3.4.1 ต้นฉบับ 1 หน้า / แผ่น สามารถสําเนา เป็น 2 หน้า / แผ่น 
8.4.3.4.2 ต้นฉบับ 2 หน้า / แผ่น สามารถสําเนา เป็น 1 หน้า / แผ่น 
8.4.3.4.3 ต้นฉบับ A3 สามารถสําเนาเป็น A4 

8.4.4 ต้องมีถาดต้นฉบับสําหรับการสําเนาเอกสาร ซึ่งสามารถบรรจุกระดาษได้ไม่น้อยกว่า 80 แผ่น และ
สามารถ สําเนาเอกสารแบบ 2 หน้าได้พร้อมกัน (Duplex) 
8.4.5 ต้องมีถาดป้อนกระดาษขาเข้าแบบอัตโนมัติไม่ตํ่ากว่า 3 ถาด สามารถจุกระดาษรวมไม่ได้น้อยกว่า 
3,000 แผ่น และถาดป้อนกระดาษขาเข้าแบบ manual ใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 80 แผ่นและสามารถ
รองรับกระดาษที่มีความหนา 70 - 300 แกรม 
8.4.6 ต้องสามารถสแกนให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF และรูปแบบ JPG หรือ TIFF ได้ 



8.4.7 ต้องมีหน้าจอเป็นแบบสัมผสั (Touch Screen) ที่แสดงถึงสถานะและการใช้งานรวมถึงมีระบบแสดง
ข้อความหรือสัญญาณเตือนแจ้งเหตุขัดข้องของเคร่ือง เมื่อเกิดปัญหากระดาษหมด กระดาษติด หมึกหมด 
โดยแสดงบนจอภาพที่เครื่องพิมพ์ 
8.4.8 มีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 4 GB (คดิคํานวนโดยใช้ 1 GB = 1,000 MB) 
8.4.9 กรณีมีฮาร์ดดิสก์ติดต้ังอยู่ภายในเคร่ืองพิมพ์ จะต้องรองรับการทํางานแบบ Encryption หรือ เป็น
ฮาร์ดดิสก์แบบ Secure Drive ติดต้ังมาพร้อมกับเคร่ืองพิมพ์ 
8.4.10 ต้องสามารถสแกนเอกสารเพ่ือส่งเข้าอีเมล์ โดยผู้ใช้งานสามารถกรอกอีเมล์ได้ผ่านหน้าจอของ
เครื่องพิมพ์ได้ และต้องสามารถสแกนเอกสารและจัดเก็บไฟล์ไว้ใน Network drive หรือในตัวเคร่ืองได้ 
8.4.11 เครื่องพิมพ์แต่ละเครือ่งต้องมี Duty Cycle ไม่น้อยกว่า 100,000 แผ่นต่อเดือน (รวมสแีละขาว-ดํา) 
8.4.12 เครื่องพิมพ์ต้องรองรับภาษา PCL5 หรือ PCL6 และ PostScript (PS3) เป็นอย่างน้อย 
8.4.13 เครื่องพิมพ์ต้องผ่านมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมฉลากเขียว (Green Label) หรือ Blue Angel 
หรือ ผ่านมาตรฐานที่เก่ียวขอ้งกับทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยจะต้องแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ในวัน
เสนอราคา 
8.4.14 เครื่องพิมพ์ต้องเช่ือมต่อกับระบบเครือข่ายตามมาตรฐาน Ethernet 100Base-TX หรือ 
Ethernet 1000Base-T หรอื ดีกว่า 
8.4.15 เครื่องพิมพ์ต้องรองรับการพิมพ์ด้วยโปรโตคอล Internet Printing Protocol (IPP) และ LPD เป็น
อย่างน้อย 
8.4.16 ต้องมีระบบประหยัดไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้เครื่อง เพ่ือประหยัดพลังงาน 
8.4.17 เครื่องพิมพ์ต้องมีระบบย่อ – ขยายได้ ทีละ 1% และสามารถปรับได้ต้ังแต่ 25% - 400% 
8.4.18 เครื่องพิมพ์ต้องสามารถใช้กระแสไฟฟ้า 220 – 240 โวลต์ ความถี่ 50 / 60 เฮิร์ต โดยไม่ต้อง
ดัดแปลง 
8.4.19 เครื่องพิมพ์ต้องสามารถต้ังรหัสการใช้งานของเครื่องด้วยระบบ Password ได้ไม่น้อยกว่า 100 รหัส 

 
9. เครื่องเย็บกระดาษอัตโนมัติ เพื่อใชคู้่กับเครื่องถ่ายเอกสาร 

9.1 ผู้ให้เช่าต้องจัดหาอุปรณ์เคร่ืองเย็บกระดาษอัตโนมัติ จํานวน 1 ชุด เพ่ือใช้คู่กับเคร่ืองถ่ายเอกสารแบบที่ 2 
สําหรับช้ัน 8 (แผนก Secretary Faculty) 
9.2 เครื่องเย็บกระดาษอัตโนมัติต้องสามารถเย็บกระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผน่ / ชุด และสามารถจัดเรียงชุด
เอกสารได้ไม่น้อยกว่า 45 ชุด 
9.3 ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้จัดเตรียมลวดเย็บกระดาษไว้ที่สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ โดยสํารองไว้ไม่น้อยกว่า 5 ชุด ใน
แต่ละเดือน  

 
10. สถานที่ในการให้บริการ 
       สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ได้กําหนดพ้ืนที่ในการให้บริการระบบ Printing Solution เพ่ือบริการแก่พนักงาน 
ทั้งน้ีสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงบริเวณพ้ืนที่จุดที่ต้ังเคร่ืองพิมพ์ตามสภาพของพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือให้เหมาะสมและอํานวยความสะดวกสําหรับการใช้งาน โดยที่ผู้ให้เช่าจะต้องดําเนินการติดต้ังและ
ให้บริการ ดังน้ี 
 
 



รายละเอียดจํานวนเคร่ืองพิมพ์และพ้ืนที่ติดต้ังให้บริการ 
 

 
ลําดับ 

 
พื้นที่ติดต้ังใหบ้ริการ 

แบบท่ี 
1   (สี 
45p/s) 

แบบท่ี 2 
(ขาว-ดํา 
45p/s) 

แบบท่ี 
3   (สี 
20p/s) 

แบบท่ี  
4 (สี 

70p/s) 

เครื่องเย็บ
กระดาษ 

1 ช้ัน 3 (แผนก IT, AV, Finance, 
Accounting, Facilities and 
Environment และ Procurement) 

 2 1   

2 ช้ัน 4 (แผนก Executive Education) 1     

3 ช้ัน 6 (แผนก HR และ แผนก 
Student Services, Alumni 
Engagement, Registrar) 

1 1 1   

4 ช้ัน 8 (แผนก Secretary Faculty) 1 2   1 

5 ช้ัน 9 (Executive) 1     

6 ช้ัน 9 (แผนก MarCom และ QA) 1     

8 ช้ัน 6 ห้องสมุด 1     

9 ช้ัน 2 ( แผนก Sec ) 1     

10 ช้ัน 10 (แผนก SMC)    1  

 รวม 7 5 2 1 1 

   
11. ระยะเวลาดําเนินการ (Contract period) 
11 มกราคม 2564 – 10 มกราคม 2565 (12 เดือน) 
  
12. วงเงินในการจัดหา (Budget) 
ภายในวงเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท (ราคาน้ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) 
  
13. การสง่มอบงาน (Deliverables) 

13.1 ผู้ให้เช่าต้องทําการติดต้ังเคร่ืองพิมพ์พร้อมซอฟท์แวรร์ะบบการจัดการเครื่อง Multifunction ที่เช่าตาม
สัญญาน้ีให้แลว้เสร็จภายใน 15 วันนับจากวันลงนามในสญัญา ซึ่งผู้ให้เช่าต้องจัดหาอุปกรณ์พร้อมทัง้เคร่ืองมือที่
จําเป็นในการติดต้ังโดยผู้ให้เช่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 



หากผู้ให้เช่าไมติ่ดต้ังและส่งมอบเครื่องพิมพ์บางรายการหรือทั้งหมด ให้แก่ผู้เช่าภายในกําหนดเวลา 
หรือส่งมอบเครื่องพิมพ์ไม่ตรง หรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามสัญญา หรือติดต้ังแล้วเสร็จและส่งมอบภายใน
กําหนดแต่ใช้งานไม่ได้ครบถ้วนตามสัญญา ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันตามสัญญาได้ ในกรณี
เช่นว่าน้ีผู้ให้เช่าจะต้องนําเครื่องพิมพ์กลับคืนไปภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ผู้เช่าบอกเลิกสญัญา โดยผูใ้ห้เช่าเป็นผู้
เสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 

ถ้าผู้ให้เช่าไม่นําเคร่ืองกลับคืนภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ผู้เช่าจะกําหนดเวลาให้ผู้ให้เช่านํา
เครื่องกลับคืนไปอีกคร้ังหน่ึง หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผูใ้ห้เช่ายังไม่นําเคร่ืองกลับคืนไปอีก ผูเ้ช่ามีสิทธิ
นําเคร่ืองออกขายทอดตลอด เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดผู้ให้เช่ายอมให้ผู้เช่าหักเป็นค่าปรับตามวรรคสาม
และหักเป็นค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายดังต่อไปนี้ คือ ค่าใช้จา่ยต่างๆ ที่ผู้เช่าได้เสียไปในการดําเนินการขาย
ทอดตลาดเครื่องดังกล่าว ค่าใช้จ่ายในการทาํสถานที่ที่รื้อถอนเครื่องออกไปให้มีสภาพดังที่เป็นอยู่เดิมก่อนทํา
สัญญาน้ี ค่าเสยีหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้เช่าเน่ืองจากการที่ผู้เช่าไม่สามารถใช้สถานที่ที่เครื่องติดต้ังทําการติดต้ังเคร่ือง
ใหม่ได้ เงินที่เหลือผู้เช่าจะคืนให้แก่ผู้ให้เช่าในระหว่างเครื่องอยู่ในความครอบครองของผู้เช่านับแต่วันที่ผู้เช่าบอก
เลิกสัญญาตามวรรคหน่ึง ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทัง้สิ้น อันเกิดแก่เครื่องอันมิใช่ความผิดของ
ผู้เช่า 

ถ้าผู้ให้เช่าไม่อาจติดต้ัง และส่งมอบเครื่องบางรายการ หรือทั้งหมดให้แก่ผู้เช่าภายในกําหนดเวลา หรือ
ส่งมอบเครื่องไม่ตรงตามสัญญา หรือมีคณุสมบัติไม่ถูกต้องตามสัญญา หรือส่งมอบแต่ใช้งานไม่ได้ครบถ้วนตาม
สัญญา โดยมีเหตุซึ่งผู้เช่าเห็นว่าเป็นเหตุอันควรผู้เช่าจะยังไม่ใช้สิทธิเลิกสญัญาดังกล่าวในวรรคหน่ึงก็ได้ โดยผู้เช่า
จะขยายเวลาส่งมอบเครื่องออกไปอีก 5 วัน ในกรณีเช่นน้ีผู้ให้เช่าจะต้องทําการแก้ไขขอ้บกพร่องที่ไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามสัญญาให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาภายในเวลาที่ผู้เช่ากําหนดดังกล่าว แต่ทั้งน้ีผู้ให้เช่ายอมให้ผู้
เช่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของวงเงินตามสัญญา 

 
13.2 ผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งกําหนดเวลาติดต้ังแล้วเสร็จพร้อมที่จะใช้งานและส่งมอบเครื่องพิมพ์ Multifunction ได้
เป็นหนังสือต่อผู้เช่า ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเวลาราชการก่อน
วันกําหนดส่งมอบไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ 
13.3 การติดต้ังและใช้งานต้องดําเนินการตามที่สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์กําหนด 
13.4 หากมีการเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์ในช่วงระยะเวลาที่เช่า ผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้ดําเนินการเคลื่อนย้ายให้
ทั้งหมดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นจากสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร ์
13.5 ผู้ให้เช่าต้องจัดอบรมและจัดทําคู่มือการใช้งานเคร่ืองพิมพ์ให้แก่เจ้าหน้าที่สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ และจัด
อบรมการบริหารจัดการระบบ Printing Solution ให้กับผู้ดูแลระบบของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายและไม่จํากัดจํานวนผู้เข้าอบรมภายในระยะเวลา 3 วัน นับจากวันที่ส่งมอบงาน  ในกรณีที่สถาบัน
บัณฑิตฯ ศศินทร์มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมผู้ดูแลระบบตลอดระยะเวลาของสัญญา สถาบันบัณฑิตฯ ศศิ
นทร์สามารถแจ้งขอให้ผู้ให้เช่าเข้ามาอบรมการบริหารจัดการระบบ Printing Solution และการใช้งาน
เครื่องพิมพ์ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งน้ีสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์จะแจ้งใหผู้้ให้เช่าทราบก่อนล่วงหน้า ซึ่งสามารถ
แจ้งผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ (e-mail) ก็ได้ 
13.6 ผู้ให้เช่าต้องจัดอบรมวิธีการแก้ไขปัญหาดูแลรักษาเบ้ืองต้นที่เกิดขึ้นในส่วนของเคร่ืองพิมพ์ รวมไปถึงการ
ติดต้ังสําหรับการใช้งานในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน ให้กับทมี Helpdesk Support หรือเจ้าหน้าที่ของ
สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ที่ได้กําหนดไว้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หลังจากการติดต้ังระบบ Printing Solution เสร็จสิ้น 
อย่างน้อยจํานวน 1 ครั้ง โดยไม่จํากัดจํานวนผู้เข้าอบรม 



13.7 ผู้ให้เช่าต้องจัดอบรมข้ันตอนและวิธีการใช้งานระบบ Printing Solution พร้อมคู่มือเป็นรูปเล่มจํานวน 3 
เล่ม และ Softfile ให้กับผูใ้ช้งานของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์หรือ ดําเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์พร้อม
อบรมการใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างใดอย่างหน่ึงให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันที่ส่งมอบ
ระบบ Printing Solution 

  
14. การชําระเงิน (Terms of payment) 
สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์จะชําระเงินเป็นรายเดือน จํานวน 12 เดือน ตามจํานวนที่ใช้งานจริงของเดือนน้ันๆ 
 
15.  การวางหลักประกันสญัญา 
ผู้เสนอราคาจะต้องทําสัญญาเช่ากับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใน 7 วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละห้า (5%) ของราคาค่าเช่าที่
ได้ตกลงกันไว้ให้สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ยึดถือไว้ในขณะทาํสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 

(1) เงินสด 
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ 
(4) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดทําหลักประกันสัญญา ผูใ้ห้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น 

 

16. การรับประกัน (Warranty) 
16.1 ระบบบริหารจัดการ Printing Solution และเคร่ืองพิมพ์แต่ละเครื่องในระบบ จะต้องมีระยะเวลาที่ไม่
สามารถให้บรกิารได้ (Downtime) ไม่เกิน 4 ช่ัวโมงต่อเดือน อันเน่ืองจากความชํารุดบกพร่องของระบบบริหาร
จัดการ Printing Solution หรือความชํารุดบกพร่องของเคร่ืองพิมพ์เอง 
16.2 ผู้ให้เช่าต้องซ่อมแซมหรอืบํารุงรักษาในกรณีที่เครื่องพิมพ์หรือระบบบริหารจัดการ Printing Solution ที่
ติดต้ังบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขัดข้อง  ให้สามารถกลับมาใช้งานเป็นปกติได้ ภายใน 2 ช่ัวโมงนับต้ังแต่ได้รับ
แจ้งจากสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์  กรณีรับแจ้งเหตุหลังเวลาปฏิบัติงานหรือในวันหยุดราชการ ผู้ให้เช่าต้องเข้า
ดําเนินการแก้ไขปัญหาในวันทําการถัดไปภายในเวลาไม่เกิน 09.00 น. และให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 
ช่ัวโมง หรือ สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร ์อาจแจ้งผู้ให้เช่าดําเนินการทันทีได้เป็นรายกรณีไปขึ้นอยู่กับปัญหาที่
เกิดขึ้นและดุลยพินิจของผู้ดูแลระบบของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ โดยสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร ์สามารถแจ้งเหตุ
ผ่านทางโทรศัพท์ หรืออีเมล (E-mail) ก็ได้ ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้เป็นปกติตามเวลาที่
กําหนดผู้ให้เช่าจะต้องจัดหาเครื่องสํารองโดยมีคุณสมบัติทีเ่ทียบเท่า หรือ ดีกว่า มาให้ใช้งานทดแทนจนกว่า
เครื่องพิมพ์จะสามารถแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้เป็นปกติ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 
16.3 สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์สงวนสิทธ์ิที่จะไม่อนุญาตผู้ให้เช่าเข้าดําเนินการในพ้ืนที่เพียงลําพังโดยปราศจาก
เจ้าหน้าที่ของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์เด็ดขาด ในกรณีทีผู่้ให้เช่าหรือตัวแทนของผู้ให้เช่าเข้ามาดําเนินการเก็บ
จํานวนมิเตอร์ปริมาณการใช้งานของเครื่องพิมพ์ หรือ เข้ามาดําเนินการบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพ์ประจําเดือน หรือ 
เข้ามาดําเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ   
16.4 ในกรณีทีผู่้ให้เช่าหรือตัวแทนของผู้ให้เช่าเข้ามาดําเนินการเก็บจํานวนมิเตอร์ปริมาณการใช้งานของ
เครื่องพิมพ์ หรือ เข้ามาดําเนินการบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพ์ประจําเดือน หรือจัดส่งตลบัหมึกสํารอง หรือเข้ามา



ดําเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ จะต้องมีเอกสารการตรวจสอบ (Service Report) หรือเอกสารขอรับบริการในช่ือ
เรียกอ่ืนๆ ตามแต่ผู้ให้เช่ากําหนด และจะต้องมีการกรอกข้อมูลใหค้รบถว้นในทุกช่องรายการ พร้อมกับมีการลง
นามรับทราบโดยเจ้าหน้าที่ของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ในเอกสารทุกครั้งเมื่อมีการเข้าปฏิบัติงานของผู้ให้เช่า 
16.5 ผู้ให้เช่าจะต้องสามารถให้คําแนะนําปรึกษาและแก้ไขปัญหาของระบบ Printing Solution ได้เป็นอย่างดี 
พร้อมทั้งรวบรวมสาเหตุปัญหาและข้ันตอนการแก้ไขปัญหา รวมถึงการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น 
16.6 ผู้ให้เช่าจะต้องทํางานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ ในการกําหนดรูปแบบและบริหาร
จัดการระบบ ทั้งน้ี สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์จะสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือ
ทีมของผู้ให้เช่า ในกรณทีี่ผูใ้ห้เช่าให้บริการไม่เหมาะสม หรือ ไม่สามารถให้คําแนะนําปรึกษาได้ หรือ ละเมิด
กฎระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ ของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ 
16.7 ผู้ให้เช่าต้องจัดให้มีการบํารุงรักษาและตรวจสอบการทํางานของเครื่องพิมพ์เป็นประจําทุกเดือน โดยผู้ให้
เช่าจะต้องส่งรายงานผลการบํารุงรักษา (Preventive Maintenance) ให้กับผู้ดูแลระบบของสถาบันบัณฑิตฯ 
ศศินทร์เป็นประจําทุกเดือน 
16.8 ผู้ให้เช่าจะต้องจัดให้มีเอกสารมาตรฐานการบํารุงรักษาและตรวจสอบเคร่ืองพิมพ์ (Check List) 
ประกอบการบํารุงรักษาของแต่ละเครื่องตามรอบของการดําเนินการ 
16.9 การให้บริการในการบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพ์ (Preventive Maintenance) จะต้องมีการให้บริการตรวจสอบ
และบํารุงรักษาอย่างน้อยดังนี้ 

16.9.1 ดําเนินการตรวจสอบการทํางานของเคร่ืองพิมพ์และอะไหล่อุปกรณ์ภายในให้มคีวามพร้อมใช้งาน 
กรณีตรวจสอบพบว่ามีอุปกรณ์อะไหล่ชํารุดเสื่อมสภาพ จะต้องดําเนินการเปลี่ยนอะไหล่ใหมท่ันท ี
16.9.2 ทําความสะอาดหรือดูดฝุ่นผงภายในเครื่องพิมพ์, ตลับหมึกสําหรบัการใช้งาน, เทผงหมึกเสียหรือ
เปลี่ยนตลับหมกึเสีย (Waste Toner), ทําความสะอาดแผ่นกระจก ใหส้ะอาดและไม่มีคราบสกปรกหรือเศษ
ผงหมึกติดกระจายตามช้ินส่วนการทํางานต่างๆ 
16.9.3 ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตร (Reader Card) ให้มีความพรอ้มในการใช้งาน 
16.9.4 ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้ของถาดกระดาษ (Tray) ให้สามารถพร้อมใช้งานได้ทุกถาด 
16.9.5 ตรวจสอบปริมาณสถานะคงเหลือของหมึกพิมพ์ที่ติดต้ังอยู่ในเครื่อง 
16.9.6 ในกรณีที่สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์มีกําหนด Configuration ของเคร่ืองพิมพ์เพ่ือให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของการทํางานจะไม่อนุญาตให้มีการปรับแต่ง Configuration ไปในรูปแบบอ่ืนๆ ยกเว้นใน
กรณีที่แจ้งให้กับผู้ดูแลระบบของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ทราบและพิจารณาว่าไม่ทําให้เกิดผลกระทบกับ
การใช้งานตามที่สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ได้กําหนดไว้ 
 

17. อัตราคา่ปรับ 
17.1 หากผู้ให้เช่าไม่สามารถส่งมอบงานและติดต้ังให้แล้วเสร็จ และสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ยังมิได้บอกเลิก
สัญญา ผูใ้ห้เช่าจะต้องชําระค่าปรับให้แก่สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร ์เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของวงเงิน
ตามสัญญา นับถัดจากวันที่ครบกําหนดส่งมอบตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ให้เช่าได้นําเคร่ืองพิมพ์ที่เช่ามาส่งมอบ
ให้แก่ผู้เช่าจนถูกต้องครบถ้วน 
17.2 ถ้าผู้ให้เช่าไม่ดําเนินการหรือไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ที่เช่าภายในระยะเวลาตามข้อ 16.2 และ
ผู้ให้เช่าไม่จัดหาเคร่ืองพิมพ์มาให้ผู้เช่าใช้แทนตามข้อ 16.2 ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้เช่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อย
ละ 0.20 ต่อเครื่อง ต้ังแต่พ้นกําหนดระยะเวลาตามข้อ 16.2 จนถึงวันที่ผู้ให้เช่าซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้
งานได้ดีตามปกติ หรือผู้ให้เช่าจัดหาเคร่ืองถ่ายพิมพ์มาให้ผูเ้ช่าใช้งานแทน หรือจนกว่าผู้เช่าจะใช้สิทธิบอกเลิก



สัญญา ทั้งน้ี ผูเ้ช่าไม่ต้องจ่าย ค่าเช่าในระหว่างเวลาที่ผู้เช่าไม่สามารถใช้เครื่องพิมพ์ได้ โดยยินยอมให้ผู้เช่าหัก
ค่าปรับดังกล่าวออกจากค่าเช่า หรือบังคับเอาจากหลักประกันก็ได้ 
 

 
ค่าเช่าแต่ละเครื่อง   =  

 
 
 
18. เกณฑ์การพิจารณา ผู้ให้เช่า 

18.1  รายละเอียดเกณฑ์การพิจารณา 
 

ลําดับ เกณฑ์การพิจารณา 
นํ้าหนักการให้

คะแนน 
คะแนนเต็ม 

1 เกณฑ์ราคา 40% 40 

2 เกณฑ์คุณภาพ 60% 60 

  

2.1 มาตรฐานสินค้าหรือบริการ (20 คะแนน)     
2.2 บริการหลงัการขาย (20 คะแนน)     
2.3 ข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนๆ (20 คะแนน)     

 
18.2 ผู้เสนอราคาจะต้องทําตารางเปรียบเทียบรายละเอียดของข้อกําหนดโครงการเช่าเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction ที่เสนอเป็นรายข้อ ต้ังแต่ข้อ 4 ถึงข้อ 17 โดยใช้ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อกําหนดและ
รายละเอียดข้อเสนอโครงการ ในกรณทีี่ต้องมีการอ้างอิงข้อความอ่ืนในเอกสารที่เสนอมา ผู้เสนอราคาเสนอต้อง
ระบุให้ชัดเจน พร้อมทั้งให้หมายเหตุหรือขีดเส้นใต้ หรือระบายสี พร้อมเขียนหัวข้อกํากับไว้ให้ตรงกัน เพ่ือให้ง่าย
ต่อการตรวจสอบกับเอกสารเปรียบเทียบ  

ตารางเปรียบเทียบคณุสมบติัข้อกําหนดและรายละเอียดข้อเสนอโครงการ 
 

อ้างถึงข้อ ข้อกําหนด/อุปกรณ์ที่ต้องการ ข้อกําหนด/อุปกรณ์ที่นําเสนอ เอกสารอ้างอิง 
    
    

 
18.3 ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องส่งมอบเอกสารด้านเกณฑ์คุณภาพทั้งหมด และตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติขอ้กําหนด
และรายละเอียดข้อเสนอโครงการ ที่เป็นต้นฉบับหรือเอกสารท่ีรับรองสําเนาความถูกต้อง จํานวน 1 ชุด  
ลงลายมือกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกหน้า ณ สถาบัณบัณฑิต
บริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ช้ัน 5 ห้อง 521 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563  

คาเชาทั้งหมด 

จํานวนเคร่ืองทั้งหมด 



เวลา 9.00 – 9.30 น. โดยไม่ต้อง Upload เอกสารนําเสนอผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสภ์าครัฐ (E-bidding) สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่อีเมล์แอดเดรส 
rungnapar.aramphunsodsai@sasin.edu 
 
18.4 ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมานําเสนอรายละเอียดตามเกณฑ์คุณภาพด้วยวาจา ต่อหน้าคณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ณ สถาบนับัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ช้ัน 5 
ห้อง 521 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 9.45 น. เป็นต้นไป โดยต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ อาทิเช่น 
คอมพิวเตอร์ (Notebook) สญัญาณอินเตอร์เน็ต รวมถึงอุปกรณ์อ่ืนที่จําเป็น โดยสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์จะ
เตรียม projector ไว้ให้ 
 
18.5 คณะกรรมการพิจารณาราคาเฉพาะผู้เสนอราคาที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้านคุณภาพที่มีคะแนนรวม
สูงสุดเท่าน้ัน 
 

19. ผู้รบัผิดชอบกําหนดขอบเขตงานและราคากลาง (The person responsible of determination of 
TOR and reference price) 

19.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนศักด์ิ กระบวนรัตน์ ประธานกรรมการ 
19.2 นางสาวพรรทิพา บํารุงสําราญ   กรรมการ 
19.3 นางสาวนันทภัค ภิญโญ    กรรมการ 

  


