เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์หมายเลข 1.1
แผ่นที่ 1 ของ 8 แผ่น
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ จานวน 1 ระบบ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
----------------------------1. ความเป็นมาของโครงการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งไม่มีชั้นเรียน
ผู้ เ รี ย นและผู้ ส อนอยู่ ไ กลกั น ผู้ เ รี ย นจะต้ อ งศึ ก ษาจากสื่ อ หลั ก และสื่ อ เสริ ม ที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ต ามหลั ก สู ต ร
โดยสื่ อ หลั ก เป็ น สื่ อ ที่ บ รรจุ เ นื้ อ หา ความรู้ แ ละประสบการณ์ ที่ ผู้ เ รี ย นต้ อ งเรี ย นรู้ แ ละเผชิ ญ ให้ ค รบถ้ ว น
ตามที่กาหนด ประกอบด้วย 1) สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ เอกสารการสอน กิจกรรมประจาชุดวิชา แบบประเมินตนเอง
ประมวลสาระ แนวทางการศึกษาและแผนกิจกรรมการศึกษา 2) สื่อคอมพิวเตอร์และการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ สาหรับสื่อเสริมเป็นสื่อที่ขยายเนื้อหา สาระความรู้ ประสบการณ์หรือประเด็นสาคัญ เพื่อเสริมและเติม
เต็มจากสื่ อหลั กให้ ผู้ เรี ย นเข้าใจเนื้ อหาได้ ดียิ่ง ขึ้น ได้แก่ รายการวิทยุกระจายเสี ยง รายการวิทยุโ ทรทั ศ น์
ซีดีเสียง มัลติมีเดีย และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่จะต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อสร้างสื่อการสอนรูปแบบดิ จิ ทัล (Digital Content) แล้วนาไปจัดเก็บรวบรวมไว้ที่ระบบบริหารจั ดการ
การเรีย นรู ้ (Learning Management System: LMS) หรือ แหล่ง ทรัพ ยากรการเรีย นรู ้ (Learning
Resources) แล้ ว ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถเข้ า ถึ ง และเรี ย นรู้ ไ ด้ ต ามความสามารถและความพร้ อ มของตนเอง
โดยระบบบริ ห ารจั ด การการเรี ย นรู้ ห รื อ แหล่ ง ทรั พ ยากรการเรี ย นรู้ จ ะท าหน้ า ที่ ร วบรวม จั ด เก็ บ สื บ ค้ น
และแสดงข้อมูลที่เกี่ยวกับการเรียนที่ได้จัดเตรียมไว้ และมหาวิทยาลัยยังได้ตระหนักและให้ความสาคัญต่อการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย ผ่านการเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมโยงผู้เรียนกับมหาวิทยาลัยได้
อย่างไร้พรมแดน อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนหรือการสื่อสารแบบสองทาง (Interactive
Learning) จึ งมีการน าสื่ อสั งคมออนไลน์มาใช้ประโยชน์กับการเรียนการสอนและให้ บริการทางการศึกษา
มากขึ้น
ในการนี้มหาวิทยาลั ยจึงได้มอบหมายให้ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ใหม่เพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ การสื่อสารและการให้บริการกับนักศึกษาผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ที่สอดคล้องกับพลวัตทางเทคโนโลยี โดยระบบถ่ายทอดสดออนไลน์จะสามารถบันทึกการการ
เรียนการสอนออนไลน์และบันทึกวิดีโอสาหรับรับชมย้อนหลังแบบอัตโนมัติ
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
จัดซื้อระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ จานวน 1 ระบบเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ
e-Learning ของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย
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แผ่นที่ 2 ของ 8 แผ่น
3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสั ญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่ว คราว
เนื่องจากเป็นผู้ ที่ไม่ผ่ านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ ประกอบการตามระเบียบที่รัฐ มนตรีว่า การ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่ เ ป็ น บุ ค คลซึ่ ง ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ทิ้ ง งานและได้ แ จ้ ง เวี ย นชื่ อ ให้ เ ป็ น ผู้ ทิ้ ง งาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6.มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามที่ ค ณะกรรมการนโยบายการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็ น บุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คล ผู้ มี อ าชี พ ขายพั ส ดุ ที่ ป ระกวดราคาซื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้มีผ ลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่ นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่ เ ป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ เอกสิ ท ธิ์ ห รื อ ความคุ้ ม กั น ซึ่ ง อาจปฏิ เ สธไม่ ย อมขึ้ น ศาลไทย เว้ น แต่ รั ฐ บาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
10. ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ กทรอนิ กส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
11. ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอซึ่ ง ได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น คู่ สั ญ ญาต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ
ด้ วยอิ เล็ กทรอนิ กส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบั ญ ชี ก ลาง ตามคณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
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แผ่นที่ 3 ของ 8 แผ่น
4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. ชุดสตรีมมิ่ง จานวน 2 ชุด แต่ละชุดมีรายละเอียด ดังนี้
คุณลักษณะทั่วไป
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Workstation ในผลิตภัณฑ์ Dell, HP, IBM, หรือ Lenovo
คุณลักษณะเฉพาะเทคนิค
1.1.1) Operating System: Windows 10 64 bits หรือดีกว่า
1.1.2) Processor: Intel Core i7 Processor ขนาดไม่น้อยกว่า 3 GHz
1.1.3) Memory: 32GB DDR4 หรือดีกว่า
1.1.4) System Drive: 250 GB (Solid State Disk) หรือดีกว่า
1.1.5) Storage Drive: Hard disk drive 2 TB, 7200 rpm หรือดีกว่า
1.1.6) Graphics Cards: มี memory ไม่น้อยกว่า 4 GB และสามารถทางานร่วมกับโปรแกรม
หัวข้อ 1.2
1.1.7) Network: LAN RJ45 หรือดีกว่า
1.1.8) Capture Card Inputs: HD SDI 4 port หรือมากกว่า
1.1.9) Capture Card Inputs: HDMI 2 port หรือมากกว่า
1.1.10) มีอุปกรณ์แปลงสัญญาณจาก HDMI เป็น SDI
1.1.11) มีอุปกรณ์เชื่อมต่อรองรับสัญญาณเสียง (USB audio interface) ที่มี XLR input
ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ และสามารถจ่ายไฟกระแสตรงขนาด 48 โวลต์ ให้
ไมโครโฟนได้
1.1.12) มีจอภาพแสดงผลแบบ LED ขนาดไม่ต่ากว่า 23 นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า
1920x1080 pixels จานวน 2 จอ
1.1.13) มีเมาส์และคีย์บอร์ด
1.1.14) มีอุปกรณ์รับสัญญาณ Wi-Fi แบบ USB
1.1.15) มีปลั๊กไฟฟ้าที่รางทาจากโลหะขนาดไม่น้อยกว่า 6 ช่องเสียบ
1.2 มีโปรแกรมรองรับการออกอากาศออนไลน์ได้ทั้ง Facebook live และ YouTube live ที่มีคุณสมบัติดังนี้
1.2.1) เป็นโปรแกรมแบบ live production and streaming ที่มลี ิขสิทธิ์ และสามารถอัพเดท
โปรแกรมได้ตามรุ่นของการปรับปรุง
1.2.2) รองรับสัญญาณภาพจาก Capture Card Inputs: HD SDI (ตามข้อกาหนด 1.1.8)
1.2.3) รองรับสัญญาณภาพ Capture Card Inputs: HDMI (ตามข้อกาหนด 1.1.9)
1.2.4) สามารถทา Chroma Key และ Virtual Set ได้
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แผ่นที่ 4 ของ 8 แผ่น
1.2.5) สามารถทาตัวหนังสือเคลื่อนไหว (Animation) จาก Text File ได้
1.2.6) รองรับการถ่ายทอดสดและบันทึกรูปแบบ H.264 หรือดีกว่า
1.2.7) รองรับการนาเข้าและส่งออกสัญญาณภาพและเสียงที่เชื่อมต่อแบบ NDI (Network Device
Interface)
1.2.8) รองรับการส่งสัญญาณภาพและเสียงจาก smartphone ทั้งระบบ iOS และ android
1.2.9) รองรับการส่งสัญญาณภาพแบบ NDI จากโปรแกรม Adobe after effect, Adobe premier
หรือมากกว่า
1.2.10) รองรับ video call ผ่านเว็บบราวเซอร์ จานวนไม่น้อยกว่า 3 call
1.2.11) สามารถควบคุมการถ่ายทอดสดผ่าน smartphone และ tablet ได้
1.2.12) สามารถนาความคิดเห็น (comment) จาก Facebook page มาแสดงขณะถ่ายทอดสดได้
1.3 มีลาโพงขนาดไม่น้อยกว่า 14 วัตต์ จานวน 1 คู่
1.4 มีไมโครโฟนคอนเดนเซอร์แบบมินิเอเจอร์ที่รับเสียงได้รอบทิศทาง (Omni-directional) ที่สามารถใช้งาน
ร่วมกับอุปกรณ์ในข้อ 1.1.11 จานวน 1 ตัว
2. กล้องวิดีโอ จานวน 2 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วยกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์สีระบบดิจิทัล กล้อง Action
Camera และขาตั้งกล้อง มีรายละเอียดดังนี้
2.1 กล้องถ่ายภาพโทรทัศน์สีระบบดิจิทัล จานวน 1 กล้อง
คุณลักษณะทั่วไป
2.1.1 รองรับระบบการบันทึกภาพแบบ Full HD
2.1.2 รองรับการส่งสัญญาณภาพออกแบบ HD-SDI และ HDMI
2.1.3 รองรับการเชื่อมต่อไมโครโฟนแบบ XLR
2.1.4 รองรับการ์ดบันทึกข้อมูลภาพและเสียงขนาดความจุไม่น้อยกว่า 64 GB และมีการ์ดบันทึกข้อมูล
ขนาดไม่น้อยกว่า 64 GB
2.1.5 ใช้เซนเซอร์รับภาพ (Image Sensor) แบบ 3CCD หรือ 3CMOS หรือ 3MOS ที่มี resolution
ไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล
2.1.6 มีเลนส์ที่สามารถซูมแบบ optical 20x หรือดีกว่า
2.1.7 มีจอมอนิเตอร์แบบติดกล้อง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
2.1.9 มีแบตเตอรี่แบบ Lithium-ion ขนาดไม่ต่ากว่า 5800 mAh จานวนไม่น้อยกว่า 2 ก้อน
2.1.10 มี AC adapter/charger พร้อมสายที่สามารถจ่ายไฟให้ตัวกล้อง จานวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด
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แผ่นที่ 5 ของ 8 แผ่น
2.1.11 มีสายสัญญาณหัวต่อแบบ BNC ที่รองรับการส่งสัญญาณ HD SDI ความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร
จานวน 2 เส้น
2.1.12 มีสายสัญญาณแบบ HDMI ความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร จานวน 2 เส้น
2.1.13 มีกระเป๋าสาหรับจัดเก็บกล้องแบบแข็ง (Hard Case)
คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค
1) Recording format
2) Video output
3) Audio Input
4) Format supported

: AVCHD หรือ AVC-Intra50 หรือดีกว่า
: HD/SD-SDI, HDMI หรือดีกว่า
: XLR 3 pin
: 1080/50i,1080/50p หรือมากกว่า

2.2 กล้อง Action camera จานวน 1 กล้อง มีรายละเอียดดังนี้
2.2.1 รองรับการถ่ายวิดีโอ 3840 x 2160 (4k)
2.2.2 มีระบบถ่ายภาพแบบ HDR image enhancement technology
2.2.3 สามารถถ่ายโอนไฟล์จากกล้องผ่าน mobile application ได้
2.2.4 สามารถถ่ายโอนผ่าน Wi-Fi รองรับ 5 GHz Wi-Fi
2.2.5 มีระบบกันสั่น (digital video stabilization)
2.2.6 สามารถรับสัญญาณ GPS ได้
2.2.7 รองรับการ์ดหน่วยความจาสูงสุด (Max memory card) ไม่น้อยกว่า 128GB และมีการ์ด
สาหรับบันทึกขนาดไม่น้อยกว่า 128GB จานวน 1 การ์ด
2.2.8 มีแบตเตอรี่ 2 ก้อน พร้อมอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่
2.2.9 มีอุปกรณ์ช่วยยึดจับตัวกล้องแบบ 3-axis Camera Handle Stabilizer ลดการสั่นไหว
2.3 ขาตั้งกล้อง จานวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้
คุณลักษณะทั่วไป
2.3.1 เป็นขาตั้งกล้องแบบ Tripod ที่สามารถใช้งานร่วมกับกล้องวิดีโอที่เสนอราคา
2.3.2 มีหัวรองรับกล้องแบบ Fluid Head
2.3.3 มี video dolly ที่สามารถใช้กับขาตั้งกล้องที่เสนอราคา
2.3.4 ขาตั้งกล้องทาจากวัสดุมีน้าหนักเบาประเภท Aluminum alloy หรือ Carbon fiber หรือวัสดุ
อื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า
2.3.5 มีแขนจับเพื่อควบคุมกล้อง
2.3.6 มีกระเป๋าสาหรับจัดเก็บขาตั้งกล้อง

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์หมายเลข 1.1
แผ่นที่ 6 ของ 8 แผ่น
คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค
1) Max. Capacity load
2) Head Base
3) Tilt Range for head
4) Pan Range for head

: 5 Kg. หรือ มากกว่า
: 75 mm หรือ มากกว่า
: +90º to -75º หรือ มุมที่กว้างกว่า
: 360 องศา

3. ไมโครโฟน จานวน 2 ชุดแต่ละชุด มีรายละเอียดดังนี้
คุณลักษณะทั่วไป
1) เป็นไมโครโฟนที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้บันทึกเสียงหรืองานออกอากาศโดยเฉพาะ
2) เป็นไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์ที่มีหน่วยการรับเสียงขนาดเล็ก (miniature) และมีทิศทางการรับ
เสียงรอบด้าน (Omni-directional)
3) สามารถใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ขนาด 48 โวลต์ หรือแบตเตอรี่ภายในได้
4) มีที่ติดไมโครโฟนแบบหนีบและมีอุปกรณ์กันลม (Windscreen)
5) มีสายต่อพร้อมหัวสายชนิด XLR ยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร
คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค
1) Frequency response
:
2) Dynamic range
:
3) S/N
:
4) Max. Sound pressure level :
5) Output impedance
:

40 Hz to 20 kHz หรือดีกว่า
86 dB หรือดีกว่า
64 dB หรือดีกว่า
115 dB หรือดีกว่า
250 Ohms หรือ น้อยกว่า

4. โคมไฟ LED จานวน 4 ตัวแต่ละโคมไฟ มีรายละเอียดดังนี้
คุณลักษณะทั่วไป
1) มีจานวนหลอด LED ไม่น้อยกว่า 500 หลอด
2) โคมไฟมีขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์
3) สามารถปรับควบคุมแสงสว่างได้
4) สามารถปรับอุณหภูมิสีแสงได้
5) มีหน้าจอแสดงสถานะการทางานของการควบคุมแสงสว่างและการปรับอุณหภูมิสีแสง

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์หมายเลข 1.1
แผ่นที่ 7 ของ 8 แผ่น
6) สามารถใช้กับไฟฟ้า AC 220v 50Hz ได้
7) มีแบตเตอรี่ Lithium Ion ขนาดไม่น้อยกว่า 3800 mAh จานวนไม่น้อยกว่า 2 ก้อน พร้อมแท่นชาร์จ
แบตเตอรี่จานวน 1 อัน
8) มีขาตั้งโคมไฟ
9) มีบานควบคุมแสง
5. เก้าอี้ จานวน 4 ตัวแต่ละตัวมีรายละเอียดดังนี้
คุณลักษณะทั่วไป
1) ขาเหล็กแบบ Stool และมีพนักพิง
2) ปรับระดับสูงต่าของการนั่งและหมุนรอบทิศทางได้
3) สีดาหรือสีขาว
6. การฝึกอบรม
ผู้เสนอราคาจะต้องสาธิต ทดสอบ และฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยส่งหลักสูตรการ
ฝึกอบรม แต่ละอุปกรณ์ ให้คณะกรรมการตรวจรับฯพิจารณาก่อนทาการฝึกอบรม การฝึกอบรมจะต้องทาการ
จัดอบรมแบบ Workshop (เสมือนการปฏิบัติงานจริง) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารดังนี้ โดยยื่นพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อประกอบการพิจารณา
1) ผู้เสนอราคาต้องทาการเปรียบเทียบรายการที่เสนอทุกข้อกาหนด ดังตัวอย่างในตารางที่ 1
โดยข้อกาหนดของมหาวิทยาลัยทุกข้อ ถือเป็นเกณฑ์ขั้นต่าสุดที่ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ และมหาวิทยาลัยถือ
เป็นสาระสาคัญในการพิจารณาและเพื่อประโยชน์ของผู้เสนอราคา
ตารางที่ 1 ตัวอย่างการเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ
ข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย
1. สามารถติดตั้งได้ในตู้ Rack ขนาด 19 นิ้ว
2. สามารถส่งผ่านข้อมูลที่ความเร็ว 1 Mpps ได้
3. สามารถทางานจัดการผ่าน SNMP ได้

ข้อเสนอของบริษัท
หน้าที่อ้างอิง
ตรงตามข้อกาหนด หน้าที่ 7 จาก 99
ตรงตามข้อกาหนด หน้าที่ 8 จาก 99
ดีกว่าข้อกาหนด
หน้าที่ 9 จาก 99

2) ผู้เสนอราคาต้องมี เอกสารการเป็นผู้แทนจาหน่ายในประเทศไทยจากผู้ผลิตโดยตรง หรือ
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จาหน่ายจากตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทย พร้อมทั้งแนบหนังสือยืนยันการสารอง
อะไหล่ไม่ต่ากว่า 3 ปี

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์หมายเลข 1.1
แผ่นที่ 8 ของ 8 แผ่น
3) อุปกรณ์ที่ต้องมีหนังสือรับรองตามข้อ 2 ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Workstation
2. กล้องถ่ายภาพโทรทัศน์สีระบบดิจิทัล
4) การรับประกันความชารุดบพร่องไม่น้อยกว่า 1 ปี
5. ระยะเวลาส่งมอบ
ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
6. ระยะเวลาการดาเนินการ ปีงบประมาณ 2561
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์ราคา
8. วงเงินในการจัดซื้อ
ในวงเงินงบประมาณ 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วยแล้ว
หมายเหตุ
ประชาชนผู้สนใจสามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ (Term
Reference : TOR) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ ( EMS) ส่งไปที่กองพัสดุ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี11120 หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2503-3560, 0-2503-2598 หรือทาง E-mail:
pm.proffice@stou.ac.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

