
 
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

 
1.   ชื่อครุภัณฑ์            เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัลชนิดสี                                                       . 
2.   จ ำนวนที่ต้องกำร           1 ชุด                                                                                    . 
3.    รายละเอียดทั่วไป 

3.1 เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัลชนิดสี จ ำนวน 1 ชุด 
3.2 ชุดคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องพิมพ์ (RIP Server) พร้อมจอแสดงผล จ ำนวน 1 ชุด 
3.3 ชุดโต๊ะ Stand ส ำหรับวำงคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 ชุด 
3.4 เครื่องส ำรองไฟทีร่องรับกระแสไฟฟ้ำของเครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัลชนิดสี จ ำนวน 1 เครื่อง 

4.  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
4.1 เครื่องพิมพร์ะบบดิจิทัลชนิดสี จ านวน 1 ชุด มีคุณลักษณะ/คุณสมบัติ ดังนี้ 

4.1.1 เป็นเครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัลชนิดสี่สี (CMYK) สร้ำงภำพด้วยระบบเลเซอร์  
4.1.2 มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ภำพสี่สี และภำพขำวด ำไม่ต่ ำกว่ำ 80 หน้ำต่อนำที ส ำหรับกระดำษขนำด A4 
4.1.3 ควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 2,400 x 2,400 dpi  
4.1.4 ควำมคลำดเคลื่อนต ำแหน่งกำรพิมพ์ภำพมำร์ค หน้ำ-หลัง ไม่เกิน +0.5 มม. บนกระดำษขนำด A4 
4.1.5 มีชุดกรำดภำพต้นฉบับ (Scan) ควำมเร็วไม่ต่ ำกว่ำ 200 หน้ำสี่สีและขำวด ำต่อนำที ส ำหรับ

กระดำษขนำด A4 
4.1.6 มีหัวสแกนคู่ส ำหรับอ่ำนต้นฉบับหน้ำและหลังพร้อมกันได้ 
4.1.7 ควำมคมชัดสูงสุดในกำรกรำดภำพ (Scan) ไม่น้อยกว่ำ 600 dpi 
4.1.8 มีระบบตรวจสอบคุณภำพสี และ calibrate เครื่องพิมพ์ให้สีได้มำตรฐำน 
4.1.9 สำมำรถใช้กับกระดำษท่ีมีน  ำหนักได้ ไม่น้อยกว่ำ 52 - 350 แกรม 
4.1.10 สำมำรถพิมพ์ 2 หน้ำแบบอัตโนมัติ (Duplex) ได้ที่น  ำหนักกระดำษ ไม่น้อยกว่ำ 52 - 300 แกรม 
4.1.11 สำมำรถรองรับขนำดของกระดำษใหญ่สุดที่ ไม่น้อยกว่ำ 13 x 19.2 นิ วทุกถำดกระดำษ 
4.1.12 มีถำดป้อนกระดำษอัตโนมัติมำตรฐำน 3 ถำดหรือมำกกว่ำ และสำมำรถบรรจุถำดละไม่น้อยกว่ำ 

500 แผ่น บรรจุรวมไม่น้อยกว่ำ 1,500 แผ่นที่น  ำหนัก 80 แกรม สำมำรถรองรับน  ำหนักกระดำษ 
ไม่น้อยกว่ำ 64- 256 แกรม 

4.1.13 มีชุดถำดป้อนกระดำษแบบใหญ่พิเศษ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 ถำด ถำดละ ไม่น้อยกว่ำ 2,000 แผ่น 
บรรจุรวม ไมน่้อยกว่ำ 4,000 แผ่น ที่น  ำหนัก 80 แกรม รองรับน  ำหนักกระดำษสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 
52-350 แกรม พร้อมระบบลมเป่ำ ป้องกันกระดำษติด 

4.1.14 มีถำดส ำหรับป้อนมือ (By-pass) อย่ำงน้อยจ ำนวน 1 ถำด สำมำรถบรรจุกระดำษรวม ไม่ต่ ำกว่ำ 
250 แผ่น ที่น  ำหนัก 80 แกรม รองรับน  ำหนักกระดำษ ไม่น้อยกว่ำ 52-300 แกรม 

4.1.15 มีถำดป้อนกระดำษรวมทั งหมด 5 ถำด + 1 ถำด by-pass หรือมำกกว่ำ จ ำนวนบรรจุกระดำษ
รวมทั งหมดไม่ต่ ำกว่ำ 5,900 แผ่น 

4.1.16 สำมำรถพิมพ์บนกระดำษธรรมดำ สติ๊กเกอร์กระดำษ วัสดุ PP กระดำษน  ำหนักมำกพิเศษ 
(Heavyweight) กระดำษพื นผิวหยำบ (Texture) และอ่ืน ๆ 

4.1.17 มีระบบแสดงข้อควำมหรือสัญญำณเตือนแจ้งเหตุขัดข้องของเครื่อง เมื่อเกิดปัญหำกระดำษหมด 
กระดำษติด หรือหมึกหมด โดยแสดงบนจอภำพที่เครื่อง   

4.1.18 สำมำรถตั งจ ำนวนกำรพิมพ์ได้ตั งแต่ 1-9,999 ชุด และหยุดพิมพ์อัตโนมัติเม่ือครบจ ำนวนที่สั่งพิมพ์ 
4.1.19 มีระบบลดควำมโค้งงอของงำนพิมพ์ให้งำนพิมพ์ออกมำเรียบขึ น เพื่อควำมสะดวกในกำรท ำงำน

หลังพิมพ์ 
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4.1.20 มีระบบปรับต ำแหน่งสีพื นบนล่ำงที่ไม่สม่ ำเสมอให้เท่ำกันแบบอัตโนมัติ และปรับต ำแหน่งพิมพ์
หน้ำหลัง ให้เที่ยงตรงโดยอัตโนมัติ และเลือกปรับกำรลงหมึกบนกระดำษผิวหยำบได้ 

4.1.21 มีอุปกรณ์ควบคุมสีและวัดหำค่ำของสีบนวัสดุพิมพ์ (Spectrophotometer) 
4.1.22 มีระบบประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ เมื่อไม่ใช้งำน 
4.1.23 สำมำรถใช้กับไฟฟ้ำในประเทศไทย 220-240 โวลต์ 50/60 เฮิรตซ์  
4.1.24 สำมำรถเย็บสันหรือเย็บมุมด้วยลวดได้ โดยมีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่นต่อชุด ทั งแบบลวด

เดี่ยว และลวดคู่ 
4.1.25 สำมำรถเย็บแบบมุงหลังคำพร้อมพับเล่มอัตโนมัติ โดยมีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 20 แผ่น ต่อชุด 

พร้อมชุดบีบสันเหลี่ยมและเจียรขอบเอกสำร 
4.1.26 สำมำรถเจำะรูเอกสำรเพื่อเข้ำแฟ้มแบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่ำ 2 รู และ 4 ร ูได้ 
4.1.27 ชุดคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องพิมพ์ (RIP Server) พร้อมจอแสดงผล จ านวน 1 ชุด มี

คุณลักษณะ/คุณสมบัติ ดังนี  
4.1.27.1 เป็นชุดคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องพิมพ์ ส ำหรับประมวลผลไฟล์งำนพิมพ์ เพ่ือควบคุม

และจัดกำรสี 
4.1.27.2 มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) แบบ 4 แกน หรือดีกว่ำ มีควำมเร็วในกำร

ประมวลผลไม่ต่ ำกว่ำ 3.1 GHz 
4.1.27.3 เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่ำสุด ประมวลผลไฟล์แบบไม่ต่ ำกว่ำ 1200 x1200 dpi แบบ 10 

bit ควำมละเอียดสูง 
4.1.27.4 มีระบบปฏิบัติกำรแบบ Windows 
4.1.27.5 มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ที่มีควำมจุไม่ต่ ำกว่ำ  8 GB    
4.1.27.6 มีหน่วยบันทึกข้อมูล (Hard disk)  มีควำมจุรวมไม่ต่ ำกว่ำ 1 TB 
4.1.27.7 รองรับระบบปฏิบัติกำร Microsoft Windows (Vista, 

Server2003/2008/2012,Window 7, Window8, Window 8.1 (32, 64 bit) 
Macintosh (OS10.6-10.9) 

4.1.27.8 สำมำรถรองรับภำษำพิมพ์มำตรฐำน Postscript 1,2,3, PCL6  
4.1.27.9 รองรับระบบ Network TCP/IP , Apple Bonjour, LPD, Port 9100, SMB, FTP 
4.1.27.10 มี Ethernet Controller (LAN) แบบ 10/100/1000 Mbps  
4.1.27.11 มีระบบ Hot Folder เพ่ือโปรแกรมชุดค ำสั่งงำนพิมพ์ไว้ล่วงหน้ำ 
4.1.27.12 สำมำรถสร้ำงและบันทึกโปรไฟล์กระดำษ (Paper Profile) ได้เพ่ือตั งค่ำกระดำษที่ใช้

ประจ ำไว้ล่วงหน้ำให้เครื่องพิมพ์ท ำงำนให้เหมำะสมกับประเภทกระดำษหรือวัสดุ
พิมพ์ที่ใช้ 

4.1.27.13 มีระบบปฏิบัติกำร Windows 7 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย  
4.1.27.14 มีฟังก์ชั่นในกำรจัดรูปแบบงำนพิมพ์ได้  (Imposition) 
4.1.27.15 มีคีย์บอร์ด, เม้ำส์ จ ำนวน  1 ชุด 

4.1.28 ชุดโต๊ะ Stand ส าหรับวางคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด มีคุณลักษณะ/คุณสมบัติ ดังนี  
4.1.28.1 เป็นชุดโต๊ะ Stand ส ำหรับวำงคอมพิวเตอร์ในข้อ 4.1.27 
4.1.28.2 วัสดุท ำจำกเหล็ก 
4.1.28.3 ขนำดไม่น้อยกว่ำ กว้ำง  60 ซม.  ลึก  60  ซม.  สูง  90  ซม. 
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4.1.29 มีเครื่องส ารองไฟที่รองรับกระแสไฟฟ้าของเครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัลชนิดสี จ านวน  1 เครื่อง  
มีคุณสมบัติ/คุณลักษณะ ดังนี  
4.1.29.1 มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ  6 Kva (4,200 Watts) 
4.1.29.2 มีช่วงแรงดันไฟฟ้ำ  Input (VAC) ไม่น้อยกว่ำ  220 V. 
4.1.29.3 มีช่วงแรงดันไฟฟ้ำ  Output (VAC) ไม่มำกกว่ำ  240 V. +/-1% 
4.1.29.4 สำมำรถป้องกันไฟกระชำกและสัญญำณรบกวนได้ 
4.1.29.5 สำมำรถป้องกันกำรใช้งำนเกินก ำลัง และไฟฟ้ำลัดวงจรได้ 
4.1.29.6 มีช่องเชื่อมต่อชนิด  IECC13  ไม่น้อยกว่ำ  6 ช่อง,  IECC19  ไม่น้อยกว่ำ  2 ช่อง 
4.1.29.7 มีซอฟแวร์แสดงสถำนะกำรท ำงำนของเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ 

5. ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้ผลิต  หรือผู้แทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย หรือมีหนังสือรับรองจำกผู้แทนจ ำหน่ำยใน
ประเทศไทยให้เป็นผู้จ ำหน่ำย  

6. ผู้ขำยต้องติดตั งครุภัณฑ์และโปรแกรมที่มำกับครุภัณฑ์ที่เสนอขำย ณ สถำนที่ซึ่งผู้ซื อก ำหนด และจัดฝึกอบรม
กำรใช้งำนโดยผู้ช ำนำญกำรให้แก่บุคลำกรของคณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชนจนสำมำรถใช้งำนได้ดี 

7. ผู้เสนอรำคำต้องมีคู่มือกำรใช้งำนภำษำไทยส ำหรับทุกอุปกรณ์ เครื่องมือและโปรแกรม ของเครื่องพิมพ์ระบบ
ดิจิทัลชนิดสี 

8.   ผู้เสนอรำคำต้องท ำเครื่องหมำยหรือส่วนแสดงข้อก ำหนดในแคตตำล็อกหรือเอกสำรอ้ำงอิงให้ชัดเจนว่ำ
คุณสมบัติดังกล่ำวตรงตำมข้อก ำหนดของมหำวิทยำลัยหรือดีกว่ำ 

9.   ก ำหนดส่งมอบครุภัณฑ์              60   วัน                                                                     . 
10.  ระยะเวลำกำรรับประกัน              1 ปี                                                                             . 
11.  สถำนที่ส่งมอบ      คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน    มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี            . 
 

 
 

  
ลงชื่อ..............................................ผู้ก ำหนดรำยละเอียด 

(นำยอัครเดช ทองสว่ำง) 
พนักงำนมหำวิทยำลัย 

ลงชื่อ..............................................หวัหน้ำหน่วยงำน 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อภิชำติ ไก่ฟ้ำ) 

คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
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