ขอบเขตของงาน (Terms of reference : TOR)
จัดซื้อเครื่อง LCD Projector ห้องพระปกเกล้าพร้อมติดตั้ง จานวน 3 เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
1. ความเป็นมา
สำนักเทคโนโลยีกำรศึกษำเป็นหน่วยงำนที่มีพันธกิจในด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำสื่อ กำรผลิตสื่อวิทยุ
โทรทัศน์และวิทยุกระจำยเสียงเพื่อกำรศึกษำ และกำรบริกำรโสตทัศนูปกรณ์ในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่บุคลำกรของมหำวิทยำลัย โดยในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรให้บริกำร
วิชำกำรแก่บุ คคลำกรของมหำวิทยำลั ย เครื่อง LCD Projector เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่มีควำมจำเป็นในกำร
ให้ บริ กำรดั งกล่ ำว ดั งนั้ นมหำวิ ทยำลั ยจึ งมี ควำมจ ำเป็ นในกำรจั ดซื้ อเครื่ อง LCD Projector โดยในห้ อง
พระปกเกล้ำ อำคำรอเนกนิทัศน์ ได้มีกำรติดตั้งเครื่อง LCD Projector มำตั้งแต่ปี 2551 เพื่อใช้ในกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอน กิจกรรมประสบกำรณ์วิชำชีพ กำรอบรมเข้ม ชุดวิชำต่ำงๆ กำรประชุม กำรบรรยำย
กำรอภิปรำย รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ของมหำวิทยำลัย ปัจจุบันเครื่องดังกล่ำวมีกำรเสื่อมสภำพ เนื่องจำกผ่ำน
กำรใช้งำนอย่ำงต่อเนื่องเป็น ประจำเป็นเวลำ 8 ปี สำนักเทคโนโลยีกำรศึกษำจึงมีควำมจำเป็นต้องจัดซื้อ
เครื่อง LCD Projector เพื่อทดแทนเครื่องเดิม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อใช้ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย เช่น ประชุม กำรอภิปรำย กำรบรรยำย
กำรสัมมนำเสริม สัมมนำเข้ม อบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์วิชำชีพ ฯลฯ
2.2 เพื่อใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ของมหำวิทยำลัย เช่น ประชุม กำรอภิปรำย กำรบรรยำย ฯลฯ
3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
3.1 ผู้เสนอรำคำต้องเป็นนิติบุคคลที่มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำดังกล่ำวอิเล็กทรอนิกส์
3.2 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของ
ทำงรำชกำร
3.3 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
3.4 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสำรสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย
เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
3.5 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอรำคำในสถำนะที่ห้ำมเข้ำเสนอรำคำและห้ำม
ทำสัญญำตำมที่ กวพ. กำหนด
3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำจะต้องปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดทำและแสดงบัญชีรำยกำรรับจ่ำยของโครงกำร
ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5 พ.ศ.2557)

-23.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย
หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
3.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐซึ่งได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลำงที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
3.9 คู่สัญญำต้องรับจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรรับจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำม
หมื่นบำทคู่สัญญำอำจรับจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้
5. ระยะเวลาการดาเนินการ ปีงบประมำณ 2559
6. ระยะเวลาส่งมอบ
กำหนดส่งมอบภำยใน 60 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ
7. วงเงินในการจัดซื้อ
ในวงเงินงบประมำณ 2,700,000 บำท (สองล้ำนเจ็ดแสนบำทถ้วน) ซึ่งรวมภำษีมูลค่ำเพิ่มไว้ด้วยแล้ว
หมายเหตุ
ประชำชนผู้สนใจสำมำรถวิจำรณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่ำงขอบเขตของงำนนี้
(Term of Reference : TOR) เป็นลำยลักษณ์อักษร โดยทำงไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่
กองพัสดุ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบำงพูด อำเภอปำกเกร็ด
จั ง หวั ด นนทบุ รี 11120 หรื อ ทำงโทรสำรหมำยเลข 0-2503-3560, 0-2503-2598 หรื อ ทำง E-mail :
pm.proffice@stou.ac.th โดยระบุชื่อที่อยู่หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อเครื่อง LCD Projector ห้องพระปกเกล้ำพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง
คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นเครื่อง Projector ชนิด 3LCD
2. สำมำรถปรับแก้สี่เหลี่ยมคำงหมูได้ (Keystone)
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. Brightness = 10,000 Lumens หรือดีกว่ำ
2. สำมำรถแสดงผลที่ควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1024 x 768 (XGA)
3. มีช่องต่อสัญญำณเข้ำไม่น้อยกว่ำ Composite BNC 1 ช่อง (5BNC=RGBHV),
HDMI 1 ช่อง, DVI-D 1 ช่อง
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ข้อกาหนดทั่วไป
1. ผู้เสนอรำคำจะต้องมำสำรวจสถำนที่กำรติดตั้ง ในวันเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุกำหนด
(คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุจะกำหนดภำยหลัง)
2. ผู้เสนอรำคำต้องมีหนังสือแต่งตั้งกำรเป็นตัวแทนจำหน่ำยจำกบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ำ ภำยใน
ประเทศไทยโดยตรง โดยยื่นเอกสำรพร้อมกำรเสนอรำคำ
เงื่อนไขการจัดซื้อ
1. ผู้ขำยจะต้องนำเครื่อง LCD Projector ดังรำยละเอียดข้ำงต้นไปติดตั้งแทนเครื่อง LCD Projector
ตำแหน่งเครื่องเดิม ในห้องพระปกเกล้ำ จำนวน 3 เครื่อง และจะต้องสำมำรถฉำยขึ้นจอรับภำพ โดยขนำด
ของภำพที่ปรำกฏบนจอรับภำพจะต้องมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 80% ของจอรับภำพ ทั้ง 3 จอ
2. ผู้ขำยจะต้องทำกำรปรัปปรุงระบบภำพ ดังนี้
2.1 ต้องมีกล่องแปลงสัญญำณ VGA เป็น RGBHV จำนวน 2 กล่อง
2.2 ต้องตรวจสอบสัญญำณขำเข้ำของเครื่องคอมพิวเตอร์และวิดีโอ ด้ำนหน้ำเวทีซ้ำย-ขวำ
และห้องควบคุมให้สำมำรถใช้งำนได้ ถ้ำไม่สำมำรถใช้งำนได้จะต้องดำเนินกำรซ่อมหรือ
เปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ์ ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
2.3 ต้องเปลี่ยนกล่องและขั้วสัญญำณขำเข้ำของสัญญำณคอมพิวเตอร์ (RGBHV) และ
สัญญำณวิดีโอด้ำนหน้ำเวทีซ้ำย-ขวำ และห้องควบคุมให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
3. ผู้ขำยจะต้องทำกำรเดินสำยสัญญำณ RGBHV และสำยสัญญำณ VIDEO ใหม่ จำนวน 3 ชุด จำก
เครื่อง LCD Projector ไปเชื่อมต่อกับระบบเดิม ที่ห้องควบคุมทั้งหมด พร้อมทำสัญลัก ษณ์แสดงสัญญำณ
เข้ำและสัญญำณออกของสำยสัญญำณ และจะต้องจัดทำ Single line diagram กำรเชื่อมต่อกับระบบเดิม
ส่งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
4. ผู้ ขำยจะต้องใช้วัส ดุส ำยสั ญญำณ ที่มีคุณภำพไม่ต่ำกว่ำ ยี่ห้ อ Belden, Canare, Hosiwell,
Amphenol และขั้วที่มีคุณภำพไม่ต่ำกว่ำ ยี่ห้อ Belden, Canare, Neutrik
5. ผู้ขำยจะต้องทดสอบระบบภำพให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ โดยไม่มีสัญญำณรบกวนภำพ ถ้ำมี
สัญญำณรบกวนภำพจะต้องแก้ไขให้ระบบภำพสำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
6. อุปกรณ์ใดๆที่ไม่ได้ร ะบุ ไว้ในรำยกำรและรำยละเอียดแต่จำเป็นต้องมีเพื่อควำมสมบูร ณ์ข อง
ระบบภำพรวมถึงควำมปลอดภัย ควำมมั่นคงแข็งแรง ให้ถือเป็นควำมรับผิดชอบของผู้ขำยจะต้องจัดหำ
7. ผู้ขำยจะต้องมีหนังสือรับประกันกำรสำรองอะไหล่ให้กับมหำวิทยำลัย 3 ปี นับถัดจำกวันลงนำม
ในสัญญำ
8. ผู้ขำยจะต้องรับประกันกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
9. กำหนดส่งมอบภำยใน 60 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ
10. ผู้ขำยจะต้องจัดส่งคู่มือกำรใช้งำนภำษำไทย จำนวน 2 ชุด

