






















































ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR ) 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จ านวน 6 เครื่อง 

ของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจ าปีงบประมาณ 2565 
.............................................. 

๑. ความเป็นมา 
ด้วยเครื ่องถ่ายเอกสารที ่มีใช้ในราชการเดิม มีอายุการใช้งานมานาน มีสภาพช าร ุด      

ทรุดโทรมและสิ ้นเปลืองค่าซ่อมแซมสูง ไม่เหมาะที่จะใช้ในราชการ จึงได้จัดท าค าขอเงินงบประมาณ                
เพื่อจัดซื ้อเครื ่องถ่ายเอกสารใหม่ทดแทนของเดิมและรองรับปริมาณงานที ่เพิ่มขึ ้น  จ านวน 6 เครื ่อง                      
ซึ่งส านักงบประมาณได้จัดสรรเงินงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารใหม่ให้แล้ว จึงต้องด าเนินการ
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารเพ่ือใช้ในราชการต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ 
ต้องการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลเพ่ือทดแทนของเดิมและรองรับปริมาณงาน                  

ที่เพ่ิมข้ึน จ านวน 6 เครื่อง ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 1. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว–ด า ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที จ านวน 2 เครื่อง 

ภายในวงเงิน 400,000.- บาท (ราคาเครื่องละ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท) 
2. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว–ด า และสี ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที จ านวน         

4 เครื่อง ภายในวงเงิน 1,600,000.- บาท (ราคาเครื่องละ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท) 
 รวม 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  3.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย  
 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพจ าหน่ายพัสดุทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
  3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
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 3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ    
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มคี าสั่งใหส้ละสิทธิ์และความคุ้นกันเช่นว่านั้น 

  3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์                   
(e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง   

  3.1๑ ผู้ยื่นเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
      กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ 

จะต้องมีการก าหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย  

     กรณีที่ข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการ
ร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 

    ส าหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา 

    กิจการร่วมค้า หมายความว่า “กิจการที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์
อักษรว่าจะด าเนินการร่วมกันเป็นทางการค้าหรือหาก าไรระหว่างบริษัทกับบริษัท บริษัทกั บห้างหุ้นส่วน       
นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือระหว่างบริษัทและ/หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับ
บุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคลอ่ืน หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมาย
ของต่างประเทศ โดยข้อตกลงนั้นอาจก าหนดให้มีผู้เข้าร่วมค้าหลักก็ได้”  

  3.1๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายจากผู้ผลิตหรือ
ตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทย โดยต้องยื่นหนังสือหรือส าเนาหนังสือแต่งตั้งดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่น
ข้อเสนอราคา 

๔. คุณลักษณะเฉพาะ 
  คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องถ่ายเอกสาร (รายละเอียดเอกสาร ผนวก ก ดังแนบ)   

 ๕. ข้อก าหนดทั่วไป 
 ๕.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงเอกสารการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 
 ๕.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดพัสดุที่เสนอกับรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องถ่ายเอกสาร (รายละเอียดเอกสาร ผนวก ก ดังแนบ) ไว้อย่างชัดเจนและครบถ้วน 
ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ 
ชื่อรายการ.......................... 

ยี่ห้อ ........................................ รุ่น ........................................ 
 

คุณลักษณะเฉพาะของ 
เครื่องถ่ายเอกสาร  

ตามข้อก าหนด (ผนวก ก) 

คุณลักษณะเฉพาะของ
เครื่องถ่ายเอกสารที่เสนอ 

เป็นไปตาม
ข้อก าหนด 

ไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนด 

หมายเหตุ 
(รายละเอียด/
เอกสารอ้างอิง) 

ข้อ ..  
 

    

๖. ระยะเวลาส่งมอบงาน 
 ส่งมอบเครื่องถ่ายเอกสารให้แล้วเสร็จภายใน 6๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
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๗. งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 
 งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารในครั้งนี้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2565 จ านวน 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 
 ๘. ก าหนดการจ่ายเงิน 
 ก าหนดจ่ายเงินเมื่อผู้ขายส่งมอบเครื่องถ่ายเอกสารครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย และส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้ตรวจรับพัสดุ
เรียบร้อยแล้ว 

                ๙. อัตราค่าปรับ 

 คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ 

๑๐. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
 การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคาต่อรายการ   
 

......................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ก 
คุณลักษณะเฉพาะ 

เครื่องถ่ายเอกสารขาว-ด า ระบบดิจิตอล 
ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่น/นาที 

 
๑. เป็นเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ด า ระบบดิจิตอล (มัลติฟังก์ชั่น) ชนิดผงหมึกแห้ง สร้างภาพด้วยระบบ

เลเซอร์หรือแอลอีดี. ใช้กระดาษธรรมดา พร้อมตู้รอง  
๒. สามารถเป็นเครื่องพิมพ์ เครื่องโทรสาร และเครื่องสแกนเอกสารสีแบบ Network แบบสายหรือ     

แบบไร้สายได ้
๓. มีความเร็วในการถ่ายเอกสารขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น/นาที 
๔. ใช้เวลาในการอุ่นเครื่องไม่เกิน 40 วินาที 
๕. ระยะเวลาในการพิมพ์ส าเนาแผ่นแรกไม่เกินกว่า 6 วินาที  
๖. อ่านเอกสารด้วยหน่วยความจ าเพียงครั้ ง เดียวแต่สามารถสร้างส าเนาได้หลายส าเนาด้วย         

MEMORY ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB พร้อมฮาร์ดดิสค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 320 GB หรือไม่น้อยกว่า     
128 GB แบบ SSD 

๗. มีช่องเสียบ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับการพิมพ์งาน หรือสแกนเอกสาร 
๘. ความละเอียดในการถ่ายเอกสารไม่น้อยกว่า 600 × 600 จุด/ตารางนิ้ว และความละเอียดในการ

พิมพ์เอกสารไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 จุด/ตารางนิ้ว 
๙. สามารถตั้งการถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ ๑-๙๙๙ ชุด 

10. สามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับได้ทุกชนิด 
11. มีที่วางแผ่นต้นฉบับแบบคงท่ีและชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ 
12. มีชุดป้อนต้นฉบับแบบกลับหน้าหลังโดยอัตโนมัติ 
13.  สามารถวางต้นฉบับ ขนาด A๓ ได ้
14. สามารถถ่ายเอกสารได้ถึงขนาด A๓ 
15. สามารถย่อ-ขยายได้อัตโนมัติ พร้อมระบบซูมที่สามารถปรับขึ้น-ลงได้ครั้งละ ๑% ตั้งแต่ 25-๔๐๐% 
16. สามารถจัดเรียงหรือแยกกลุ่มส าเนาเป็นชุด ๆ ได้ 
17. ใช้ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์  
18. สามารถใช้กระดาษธรรมดาที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 50-200 แกรม จากถาดใส่กระดาษ         

ภายในเครื่อง  
19. สามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับที่เป็นหนังสือได้โดยแยกส าเนาเป็น ๒ แผ่นในครั้งเดียว 
20. มีฟังก์ชั่นแทรกงานอื่นได้และสามารถกลับมาท างานที่ค้างอยู่ต่อได้ 
21. มีถาดบรรจุกระดาษด้านหน้าอย่างน้อย 2 ถาด บรรจุกระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ แผ่น 
22. มีช่องป้อนกระดาษบรรจุกระดาษได้ไม่น้อยกว่า 80 แผ่น 
23. มีมิเตอร์นับจ านวนการถ่ายส าเนา 
24. มีฟังก์ชั่น ENERGY SAVE MODE 
25. มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อผงหมึกหมด กระดาษหมด กระดาษติด และจะหยุดท างานทันทีเมื่อ

เครื่องขัดข้อง พร้อมแจ้งต าแหน่งที่ขัดข้องให้ทราบ 
26. มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย 
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27. รับประกันตัวเครื่อง (ยกเว้นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น หมึก) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
28. เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวจากสถาบัน       

 สิ่งแวดล้อมไทยหรือตามเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ 
29. ต้องรับประกันว่ามีชิ้นส่วนอะไหล่หรืออุปกรณ์ ส าหรับใช้เปลี่ยนหรือซ่อมแซมอย่างน้อย ๕ ป ี   

ภายหลังจากท่ีเลิกท าการผลิต 
30. รายละเอียดข้อมูลดังต่อไปนี้แนบมาพร้อมกับเอกสารประกวดราคา (กรณีไม่แนบรายละเอียด

ดังกล่าว จะถือว่ามีข้อเสนอทางด้านเทคนิคไม่ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศประกวดราคา) 
              ก. ต้องมีค าแนะน าในการจัดวางตัวเครื่อง 
  ข. ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับการรับคืนและสถานที่ ที่รับคืนซากผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่สามารถเปลี่ยนใหม่ได้   

โดยการ เติม การแปรใช้ใหม่ และ/หรือการก าจัด 
        ค. ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับการก าจัดซากแม่แบบรับภาพหรือตลับหมึก 
  ง. ต้องมีความเร็วในการพิมพ์ (แผ่นต่อนาที) 
  จ. ต้องมีข้อมูลระบบประหยัดพลังงาน (energy management system) 
  ฉ. ต้องมีการชี้แจงว่าสามารถใช้ถ่ายส าเนาได้บนกระดาษท้ัง ๒ ด้าน 
  ช. ต้องมีค าแนะน าให้ปิดเครื่องเมื่อไม่ต้องการใช้งานกรณีท่ีตัวเครื่องมีระดับเสียงในขณะใช้งานเกินกว่า                 
                  63 dB LwA และในขณะ standby เกินกว่า ๔๐ dB LwA จะต้องแนะน าให้น าเครื่องไปติดตั้งไว้        
                  ในห้องที่ปราศจากคนท างาน 

  ซ. ต้องมีข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดในระหว่างใช้งาน stand by low energy และ off mode  
  ฌ. ต้องมีข้อมูลระดับเสียงสูงสุดในระหว่างใช้งาน standby low energy และ off mode 

 
 
 
 



ผนวก ก 
คุณลักษณะเฉพาะ 

เคร่ืองถ่ายเอกสารขาว-ด า และสี ระบบดิจิตอล 
ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่น/นาที 

 
๑. เป็นเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ด า และสี ระบบดิจิตอล (มัลติฟังก์ช่ัน) ชนิดผงหมึกแห้ง สร้างภาพด้วย

ระบบเลเซอร์หรือแอลอีดี. ใช้กระดาษธรรมดา พร้อมตู้รอง  
๒. สามารถเป็นเครื่องพิมพ์ เครื่องโทรสาร และเครื่องสแกนเอกสารสีแบบ Network แบบสายหรือ     

แบบไร้สายได้ 
๓. มีความเร็วในการถ่ายเอกสารขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น/นาที 
๔. ใช้เวลาในการอุ่นเครื่องไม่เกิน 40 วินาที 
๕. ระยะเวลาในการพิมพ์ส าเนาแผ่นแรกไม่เกินกว่า 6 วินาที  
๖. อ่านเอกสารด้วยหน่วยความจ าเพียงครั้งเดียวแต่สามารถสร้างส าเนาได้หลายส าเนาด้วย MEMORY 

ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB พร้อมฮาร์ดดิสค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 320 GB หรือหรือไม่น้อยกว่า 128 GB 
แบบ SSD  

๗. มีช่องเสียบ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับการพิมพ์งาน หรือสแกนเอกสาร  
๘. ความละเอียดในการถ่ายเอกสารไม่น้อยกว่า 600 × 600 จุด/ตารางน้ิว และความละเอียดในการ

พิมพ์เอกสารไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 จุด/ตารางน้ิว 
๙. สามารถตั้งการถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ ๑-๙๙๙ ชุด 

10. สามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับได้ทุกชนิด 
11. มีที่วางแผ่นต้นฉบับแบบคงที่และชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ 
12. มีชุดป้อนต้นฉบับแบบกลับหน้าหลังโดยอัตโนมัติ 
13.  สามารถวางต้นฉบับ ขนาด A๓ ได้ 
14. สามารถถ่ายเอกสารได้ถึงขนาด A๓ 
15. สามารถย่อ-ขยายได้อัตโนมัติ พร้อมระบบซูมที่สามารถปรับขึ้น-ลงได้ครั้งละ ๑% ตั้งแต่ 25-๔๐๐% 
16. สามารถจัดเรียงหรือแยกกลุ่มส าเนาเป็นชุด ๆ ได้ 
17. ใช้ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์  
18. สามารถใช้กระดาษธรรมดาที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 50-200 แกรม จากถาดใส่กระดาษ         

ภายในเครื่อง  
19. สามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับที่เป็นหนังสือได้โดยแยกส าเนาเป็น ๒ แผ่นในครั้งเดียว 
20. มีฟังก์ช่ันแทรกงานอ่ืนได้และสามารถกลับมาท างานที่ค้างอยู่ต่อได้ 
21. มีถาดบรรจุกระดาษด้านหน้าอย่างน้อย 2 ถาด บรรจุกระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ แผ่น 
22. มีช่องป้อนกระดาษบรรจุกระดาษได้ไม่น้อยกว่า 80 แผ่น 
23. มีมิเตอร์นับจ านวนการถ่ายส าเนา 
24. มีฟังก์ช่ัน ENERGY SAVE MODE 
25. มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อผงหมึกหมด กระดาษหมด กระดาษติด และจะหยุดท างานทันที เมื่อ

เครื่องขัดข้อง พร้อมแจ้งต าแหน่งที่ขัดข้องให้ทราบ 
26. มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย 
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27. รับประกันตัวเครื่อง (ยกเว้นวัสดุส้ินเปลือง เช่น หมึก) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
28. เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวจากสถาบัน       

 ส่ิงแวดล้อมไทยหรือตามเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ 
29. ต้องรับประกันว่ามีช้ินส่วนอะไหล่หรืออุปกรณ์ ส าหรับใช้เปล่ียนหรือซ่อมแซมอย่างน้อย ๕ ป ี   

ภายหลังจากที่เลิกท าการผลิต 
30. รายละเอียดข้อมูลดังต่อไปน้ีแนบมาพร้อมกับเอกสารประกวดราคา (กรณีไม่แนบรายละเอียด

ดังกล่าว จะถือว่ามีข้อเสนอทางด้านเทคนิคไม่ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศประกวดราคา) 
              ก. ต้องมีค าแนะน าในการจัดวางตัวเครื่อง 
  ข. ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับการรับคืนและสถานที่ ที่รับคืนซากผลิตภัณฑ์/ช้ินส่วนที่สามารถเปล่ียนใหม่ได้   

โดยการ เติม การแปรใช้ใหม่ และ/หรือการก าจัด 
        ค. ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับการก าจัดซากแม่แบบรับภาพหรือตลับหมึก 
  ง. ต้องมีความเร็วในการพิมพ์ (แผ่นต่อนาที) 
  จ. ต้องมีข้อมูลระบบประหยัดพลังงาน (energy management system) 
  ฉ. ต้องมีการชี้แจงว่าสามารถใช้ถ่ายส าเนาได้บนกระดาษทั้ง ๒ ด้าน 
  ช. ต้องมีค าแนะน าให้ปิดเครื่องเมื่อไม่ต้องการใช้งานกรณีที่ตัวเครื่องมีระดับเสียงในขณะใช้งานเกินกว่า                 
                  63 dB LwA และในขณะ standby เกินกว่า ๔๐ dB LwA จะต้องแนะน าให้น าเครื่องไปติดตั้งไว้        
                  ในห้องที่ปราศจากคนท างาน 

  ซ. ต้องมีข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดในระหว่างใช้งาน stand by low energy และ off mode 
  ฌ. ต้องมีข้อมูลระดับเสียงสูงสุดในระหว่างใช้งาน standby low energy และ off mode 
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