
 

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์หมายเลข 1.1 
แผ่นที่ 1 ของ 3 แผ่น 

 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 27 เครื่อง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

----------------------------- 
 

1. ความเป็นมา 
     ด้วยส านักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีหน้าที่หลักในการให้บริการในรูปแบบ
ต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การผลิตสื่อการศึกษาทางไกล สื่อวิทยุโทรทัศน์ วีดิทัศน์เพ่ือการศึกษา ซีดี   
ดีวีดี ตลอดจนการประชุมเชิงปฏิบัติการชุดวิชการประสบการวิชาชีพ การอบรมฝึกปฏิบัติประจ าชุดวิชาของ
สาขาต่างๆ การสัมมนาเสริม สัมมนาเข้ม การบริการโสตทัศนูปกรณ์ในด้านการจัดการเรียนการสอน การ
ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงกิจกรรม สารระสังสรรค์ต่างๆ เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์จึงเป็นอุปกรณ์หลักทีม่ีความจ าเป็นในการให้บริการดังกล่าว ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงต้องจัดซื้อเครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์เพ่ือใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันเครื่องช ารุดและ
เสื่อมสภาพเนื่องจากผ่านการใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปี ส านักเทคโนโลยีการศึกษาจึงมีความ
จ าเป็นต้องจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์เพื่อทดแทนเครื่องเดิม 
 

2. วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เช่น  ประชุม การอภิปราย การบรรยาย การ
สัมมนาเสริม สัมมนาเข้ม อบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพ และกิจกรรมอ่ืนๆ  
     

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา 
 1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
 2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 5. ไม่ เป็นบุคคลซึ่ งถูกระบุชื่อ ไว้ ในบัญชีรายชื่ อผู้ทิ้ งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ เป็นผู้ทิ้ งงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 



 
แผ่นที่ 2 ของ 3 แผ่น 

 
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัย-  

ธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

9. ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ  
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  
 11. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ งได้รับคัด เลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
 12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
    คุณสมบัติทั่วไป          
 1. เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียวสามารถต่อกับอุปกรณ์เพ่ือฉาย    
 2. เป็นเครื่องฉายภาพ ชนิด 3 LCD มีขนาด LCD Panel ไม่น้อยกว่า 0.63 นิ้ว   
 3. ต้องมีอุปกรณ์ประกอบดังนี้ Remote Control, สาย VGA , สาย HDMI, สาย CAT5/6 และอ่ืนๆ 
 

    คุณสมบัติทางเทคนิค   
4. ต้องสามารถแสดงผลที่ความละเอียดไม่น้อยกว่าระดับ XGA (1024x768 Pixels)  

 5. ต้องมีก าลังส่องสว่างไม่น้อยกว่า 3,000 lumens      
 6. ต้องมี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 10,000 : 1      
 7. สามารถปรับ Keystone ได ้        
 8. มีช่องสัญญาณเข้า D-sub 15 pin, Video, Audio, HDMI, USB หรือมากกว่า 

 

   เงื่อนไขการจัดซื้อ 
 1. ต้องมีกล่องอลูมิเนียมพร้อมหูหิ้วส าหรับใส่เครื่องและอุปกรณ์ประกอบในการเคลื่อนย้าย 
 2. ต้องมีอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันกับเครื่อง  
              มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบที่สามารถมาเชื่อมต่อแบบไร้สายได้ 
 
 
 



 
แผ่นที่ 3 ของ 3 แผ่น 

 
 3. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจ าหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าในประเทศไทย 

    โดยยื่นเอกสารพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ 
    ประกอบการพิจารณา 

 4. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองการส ารองอะไหล่ให้กับมหาวิทยาลัย 3 ปี นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
    โดยยื่นเอกสารพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือประกอบการ  
   พิจารณา 

 5. ต้องมีการรับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี      
 6. ต้องมีคู่มือการใช้งานภาษาไทย 1 ชุด/เครื่อง      
  

5. ระยะเวลาส่งมอบ    
    ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา     
 

6.  ระยะเวลาการด าเนินการ    ปีงบประมาณ 2561 
 

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ    ใช้เกณฑ์ราคา 
 

8.  วงเงินในการจัดซื้อ 
      ในวงเงินงบประมาณ  891,000  บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ด้วยแล้ว 
 

หมายเหตุ 
               ประชาชนผู้สนใจสามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ 

(Term of Reference : TOR) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ ( EMS)  ส่งไปที่
กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เลขที่ 9/9  หมู่ 9  ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลบางพูด อ าเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2503-3560, 0-2503-2598 หรือทาง  E-mail : 
pm.proffice@stou.ac.th โดยระบุชื่อ  ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 

 


