
            

     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หมายเลข 1.1 

                    แผนที่ 1 ของ 8 แผน 

 

 

ขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) 

 จัดซ้ือคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 32 เครื่อง 

      ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e-bidding) 
 

 

1. ความเปนมา 

ดวยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความประสงคจะจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 

จํานวน 32 เครื่อง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชอยูปจจุบันเปนเครื่องท่ี

มีอายุการใชงานตั้งแต 7 ป ข้ึนไป และเครื่องคอมพิวเตอรไมสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง ดังนั้น  

เพ่ือใหเครื่องคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพในการทํางานและแกปญหาดังกลาวขางตน ซ่ึงในปจจุบันไดมีการ

พัฒนาโปรแกรมระบบคลังขอสอบข้ึนมาใหม เพ่ือรองรับการสอบบนระบบสอบอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงตองใช

ทรัพยากรคอมพิวเตอรในการทํางานของโปรแกรมมากข้ึน รวมถึงมีการใชคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอสอบ

การจัดทําเฉลยขอสอบ และการจัดทําตนฉบับแบบทดสอบอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค 

เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 32 เครื่อง เพ่ือทดแทนเครื่องเดิม 

 

3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

               3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

               3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 

               3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

               3.4 ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

ตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

               3.5 ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ

ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

               3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

               3.7 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดท่ีุประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว     

               3.8 ผูเสนอราคาตองเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑท่ีจะเสนอขายดังกลาว โดยผูเสนอราคาตองย่ืน

หนังสือรับรองการเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑพรอมกับการเสนอราคา 

               3.9 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก ณ วันประกาศประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5 



 

 
      เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หมายเลข 1.1 

                           แผนที่ 2 ของ 8 แผน 

 

 

 

               3.10 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแต

รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น  

              3.11 ไมเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

กําหนด  

              3.12 ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม

ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

              3.13 ผู เสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ างภาครัฐด วยอิ เล็กทรอนิกส  (e-Government 

Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

              3.14 ผูเสนอราคาซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชธีนาคารเวนแตการจายเงินแต

ละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

              3.15 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะท่ีหามเขาเสนอราคาและหามทํา

สัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด 

              3.16 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ

แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

              3.17 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง 

ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ  

              3.18 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืน

บาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได  
 

4.  เกณฑการพิจารณา   โดยใชเกณฑราคา 
 

5. ระยะเวลาสงมอบงาน 

    ภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา 

 

6. วงเงินงบประมาณ  ในการจัดซ้ือ  512,000 บาท (หาแสนหนึ่งหม่ืนสองพันบาทถวน) 
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7. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 32 เครื่อง  

7.1 หนวยประมวลผลกลาง  

7.1.1 ใชเทคโนโลยี Microprocessor ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (Core 2) หรือดีกวา 1 หนวย 

7.1.2 มีความเร็วของสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 3.0 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

7.1.3 มีขนาด Cache Memory ไมนอยกวา 6 MB   
 

7.2 หนวยความจําหลัก  

7.2.1 เปนชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
 

7.3 ระบบความจําสํารอง และเก็บบันทึกขอมูล 

7.3.1 มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 

1 TB หรื อ มี  Solid State Disk ขนาดคว ามจุ ไ ม น อยกว า  จํ านวน  100 GB  

จํานวน 1 หนวย 

7.3.2 มี DVD–RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
 

7.4 ระบบ Input/Output   

7.4.1 มี Port USB 2.0 ไมนอยกวา 4 ชอง  

7.4.2    มี Port USB 3.0 ไมนอยกวา 2 ชอง  
 

7.5 ระบบแสดงผล 

7.5.1 มีหนวยความจําสําหรับระบบแสดงผลท่ีมีขนาดไมนอยกวา 1 GB (แบบ Share หรือ 

แยกจากหนวยความจําหลัก) 

7.5.2 ตองมี Port สําหรับเชื่อมตอกับจอภาพเปนแบบ DVI build-in หรือ DisplayPort 

build-in จํานวนไมนอยกวา 1 Port  

7.5.3 จอแสดงผล 

7.5.3.1 จอภาพสีเปนแบบ LED หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 :1

และมีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย  

7.5.3.2 มีจุดผิดปกติบนจอภาพแสดงผลไดไมเกิน 5 จุด (Defective pixel หรือ 

Dead pixel หรือ Bright pixel)   

7.5.3.3 สามารถใชงานกับไฟฟาแรงดัน 220 โวลต ความถ่ี 50 เฮิรตซ หรือใชกับ

กระแสไฟฟาในประเทศไทยได 
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                    แผนที่ 4 ของ 8 แผน 

 

 

7.6 ระบบเสียง 

- Build-in มากับจอภาพ หรือเปนแบบติดตั้งแนบมากับตัวจอ หรือติดตั้งมาภายใน

ตัวเครื่อง 

7.7 คียบอรดสามารถเชื่อมตอตามมาตรฐาน USB และมีแปนพิมพสําหรับการใชงานภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ โดยมีอักขระภาษาไทยและภาษาอังกฤษพิมพบนแปนพิมพอยางถาวร 

7.8 อุปกรณชี้ตําแหนง (Mouse) เชื่อมตอตามมาตรฐาน USB เปนแบบ Optical Scroll Mouse 

หรือดีกวา และมีแผนรองอุปกรณชี้ตําแหนง (Mouse Pad) จํานวน 1 ชุด 

7.9 ระบบสื่อสารขอมูลเปนการดเน็ตเวิรคชนิด Gigabit Ethernet ไมนอยกวา 1 หนวย 

7.10 มีระบบปฏิบัติการ Windows ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

7.11 มีเอกสารคูมือ หรือ CD หรือ DVD การใชเครื่องคอมพิวเตอร และ Driver อุปกรณ จํานวน 

32 ชุด 

7.12 เง่ือนไขท่ัวไปของเครื่องคอมพิวเตอร 

7.12.1 แปนพิมพ เมาส และตัวเครื่อง (Case) ตองเปนผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมาย

การคาเดียวกัน และเปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมาย 

7.12.2 มีอุปกรณปองกันการเปดฝาเครื่องไมโครคอมพิวเตอรแบบเขารหัส เพ่ือปองกันการ

โจรกรรมอุปกรณภายในตัวเครื่อง 

7.12.3 เปนผลิตภัณฑท่ีผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานในอนุกรม มอก.9000 

หรือ ISO 9000 Series 

7.12.4 ผลิตภัณฑท่ีนํามาเสนอตองไดรับการรับรองมาตรฐาน โดยแสดงเอกสารจาก     

ผูใหการรับรอง ดังนี้ 

7.12.4.1 มาตรฐานอุตสาหกรรม บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะดานความ

ปลอดภัย (มอก.1561-2556) หรือมาตรฐานทางดานความปลอดภัยของ 

UL หรือ EN หรือ TUV หรือ CSA 

7.12.4.2 มาตรฐานอุตสาหกรรม บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ ขีดจํากัดสัญญาณ

รบกวนวิทยุ (มอก.1956 -2553) หรือมาตรฐานการแผกระจายคลื่น

แมเหล็กไฟฟาของ FCC หรือ EN หรือ VCCI 

7.12.4.3 มาตรฐานการประหยัดพลังงาน Energy Star® หรือมาตรฐานการ

ประหยัดพลังงานอ่ืน ท้ัง System Unit และจอภาพ 

7.12.5 เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 32 เครื่องนี้ จะตองเปนเครื่องใหม ยังไมเคยใชงาน    

มากอน บรรจุในหีบหอมิดชิด พรอมท้ังอยูในสภาพท่ีเรียบรอยไมมีตําหนิ และยังคง

อยูในสายการผลิต 
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8 เง่ือนไขการเสนอราคา 

8.1 ผูเสนอราคาตองระบุย่ีหอ รุน และประเทศผูผลิต ของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีเสนอราคาให

ครบถวน  

8.2 ผูเสนอราคาตองจัดทํารายละเอียดเปรียบเทียบคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน 

สํานักงาน จํานวน 32 เครื่อง ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด กับคุณสมบัติ เครื่องคอมพิวเตอร ท่ีเสนอขาย             

ใหแกมหาวิทยาลัยในทุกขอกําหนด พรอมท้ังแนบแค็ตตาล็อกหรือเอกสารหลักฐานตาง ๆ เพ่ือเปนการยืนยัน 

8.3 ผูเสนอราคาตองระบุหัวขอและขีดเสนใต หรือทําแถบสีขอความลงในแค็ตตาล็อก หรือ

เอกสารท่ีแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร ท่ี เสนอราคาใหชัดเจนเ พ่ือ              

คณะกรรมการฯ จะไดพิจารณาเอกสารและแค็ตตาล็อกท่ีผูเสนอราคาไดเสนอมานั้นวามีคุณสมบัติและ

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยมหาวิทยาลัยถือเปนสาระสําคัญในการพิจารณาและ

เพ่ือประโยชนของผูขาย 

ตัวอยางการเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ 

 

ขอกําหนดของมหาวิทยาลัย ขอเสนอของบริษัท หนาท่ีอางอิง 

คอมพิวเตอรสําหรับงาน

สํานักงาน จํานวน 32 เครื่อง 

ยี่หอ... รุน... ผลิตในประเทศ...  

ใชเทคโนโลยี Microprocessor 

Core i5 หรือดีกวา 

ใชเทคโนโลยี Microprocessor 

Core i5  

หนาท่ี 1 จาก 10 

มีหนวยความจําสําหรับระบบ

แสดงผล ท่ีมีขนาดไมนอยกวา 1 

GB (แบบ share หรือ แยกจาก

หนวยความจําหลัก) 

มีหนวยความจําสําหรับระบบ

แสดงผล ขนาด 1 GB เปนแบบ 

share จากหนวยความจําหลัก 

หนาท่ี 1 จาก 10 

จอภาพสเีปนแบบ LED ขนาดไม

นอยกวา 19 นิ้ว 

จอภาพสีเปนแบบ LED ขนาด 

20 นิ้ว 

หนาท่ี 2 จาก 10 
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9 เง่ือนไขการซ้ือ 

ผูขายจะตองดําเนินการตอไปนี้ 

9.1 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 7 Enterprise ซ่ึงเปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ลงในเครื่อง

คอมพิวเตอรท่ีจัดซ้ือในครั้งนี้ทุกเครื่อง 

9.2 ติดต้ังโปรแกรม Microsoft Office 2010 ซ่ึงเปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ลงในเครื่อง

คอมพิวเตอรท่ีจัดซ้ือในครั้งนี้ทุกเครื่อง 

9.3 ติดตั้งโปรแกรม Anti Virus ซ่ึงเปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ลงในเครื่องไมโครคอมพิวเตอรท่ี

จัดซ้ือในครั้งนี้ทุกเครื่อง 

9.4 ทําการถายโอนขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอรเดิมไปยังเครื่องคอมพิวเตอรใหมท่ีจัดซ้ือในครั้งนี้

ทุกเครื่อง 

9.5 เชื่อมตอเครื่องพิมพ เครื่องสแกนเนอรกับเครื่องคอมพิวเตอรท่ีจัดซ้ือในครั้งนี้ทุกเครื่อง 

9.6 ใชโปรแกรม Backup และ Recovery ของระบบปฏบิัติการ Windows 7 Enterprise ท่ีเปน

สิทธิการใชของมหาวิทยาลัยทําการ Backup Image ของระบบปฏิบัติการและขอมูล เพ่ือการ 

Restore ระบบและขอมูลกลับคืนในกรณีท่ีเกิดปญหากับเครื่องไมโครคอมพิวเตอรใหมท่ี

จัดซ้ือในครั้งนี้ทุกเครื่อง 
 

10 . สถานท่ีติดตั้ง 

  เม่ือกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร (คุณสมบัติตรง

ตามขอกําหนด) ท้ัง 32 เครื่อง เรียบรอยแลว ผูขายจะตองเขียนหมายเลขครุภัณฑเครื่องไมโครคอมพิวเตอร 

จํานวน 32 เครื่อง กอนติดตั้งใหแกหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาแบบทดสอบ

สํานักทะเบียนและวัดผล จํานวน 32 เครื่อง 
 

11 เง่ือนไขการซอมแซมแกไข 

                11.1 กรณีท่ีเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณชํารุดบกพรองในชวงเวลา 08.30 -16.30 น. ผูขาย

จะตองดําเนินการแกไขและถายโอนขอมูล ใหเครื่องคอมพิวเตอรสามารถใชงานเปนปกติไดภายใน 24 ชั่วโมง 

นับตั้งแตเวลาท่ีไดรับแจงจากทางมหาวิทยาลัยฯ หากไมสามารถซอมแซมแกไขไดในเวลาท่ีกําหนด ผูขาย

จะตองนําเครื่องคอมพิวเตอรชนิดเดียวกัน คุณสมบัติไมต่ํากวาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และมีสภาพท่ีใชงานได

เปนอยางดีมาใหใชทดแทน และผูขายตองทําหนังสือแจงเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอรเปนลายลักษณอักษรใหกับ

มหาวิทยาลัย หากผูขายไมสามารถดําเนินการใหสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรไดตามปกติ หรือไมมารับเครื่อง

คอมพิวเตอรนํากลับไปซอม ผูขายยินยอมใหมหาวิทยาลัยฯ ปรับตามสัญญา  
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11.2 หากมีเครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณตอพวงใดชํารุดบกพรอง และผูขายไดดําเนินการ

แกไขแลวเปนจํานวน 3 ครั้ง แตภายหลังยังปรากฏอาการเสียหายแบบเดียวกันอีก ผูขายตองนําเครื่อง

คอมพิวเตอรชนิดเดียวกัน คุณสมบัติไมต่ํากวาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และมีสภาพท่ีใชงานไดเปนอยางดีมาให

ใชทดแทน และผูขายตองทําหนังสือแจงเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอรเปนลายลักษณอักษรใหกับมหาวิทยาลัย 
 

12 เง่ือนไขการรับประกัน 

12.1 ผูขายตองรับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของอุปกรณรวมท้ังการติดตั้งตามสัญญา  

เปนระยะเวลา 1 ป นับถัดจากวันท่ีสงมอบ 

12.2  ผูขายตองจัดหาบริการซอมแซมอุปกรณท่ีชํารุดเสียหายทุกชิ้นสวน แบบ On Site 

Service จากบริษัทเจาของผลิตภัณฑหรือสาขาของบริษัทเจาของผลิตภัณฑ โดยไมมีคาใชจายเพ่ิมเติม        

เปนระยะเวลา 5 ป นับแตวันท่ีสงมอบใหกับมหาวิทยาลัย ผูขายตองสงเอกสารหรือหนังสือรับรองการบริการ

ซอมแซมอุปกรณท่ีชํารุดเสียหายใหกับมหาวิทยาลัยพรอมกับการสงมอบเครื่องคอมพิวเตอร 

12.3  มีจุดผิดปกติ (defective pixel หรือ dead pixel หรือ bright pixel) เกิดข้ึนบนจอภาพ

แสดงผลไมเกิน 5 จุด กรณีท่ีมีจุดผิดปกติเกิน 5 จุด ผูขายตองดําเนินการเปลี่ยนใหใหม โดยจอภาพแสดงผลท่ี

นํามาทดแทนตองมีคุณสมบัติไมต่ํากวาเดิม 
 

13 รายละเอียดการทดสอบการใชงานคอมพิวเตอร 

อุปกรณมีรายละเอียดและสามารถทํางานไดตามคุณสมบัติท่ีกําหนดตามขอ 7  

14 การกําหนดตัวถวงของคอมพิวเตอร 
 

รายการ ตัวถวง 

จอภาพ 1  

ฮารดดิสก 1 

หนวยความจํา (RAM) 1 

เมนบอรด 1 

Power Supply 1 

DVD-RW 1 

การดเสียง 0.5 

คียบอรด 0.5 

เมาส 0.5 

พอรต ตางๆ 0.5 



     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หมายเลข 1.1 

                    แผนที่ 8 ของ 8 แผน 
 

 

 

 

 

 

15 รายการเอกสารคูมือการใชคอมพิวเตอร 

มี เอกสารคู มือ  หรือ CD หรือ DVD การใช เครื่ องคอมพิว เตอร  และ  Driver อุปกรณ              

จํานวน 32 ชุด 

16 การติดตอสอบถามรายละเอียด 

หากตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเก่ียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ      

ท่ีจัดหา กรุณาใหความเห็นเปนลายลักษณอักษรมาท่ี กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดกอนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

 17.1 กรณีสงเปนหนังสือ โปรดสงโดยระบุท่ีอยู ดังนี้ 

กองพัสดุ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เลขท่ี 9/9 หมู 9 ถนนแจงวัฒนะ 

ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 11120 

 17.2 กรณีสงเปนโทรสาร โปรดสงท่ีหมายเลข 0-2503-2598 

กรณีสงเปน E-mail โปรดสงท่ี E-mail Address: pm.proffice@stou.ac.th 
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