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ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
จัดซื้อคอมพิวเตอร Notebook จํานวน 21 เครื่อง
…………………………………………
1. ความเปนมา
ด ว ยมหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช มี ค วามจํ า เป น จะต อ งจั ด เตรี ย มโครงสร า งพื้ น ฐาน
(Infrastructure) ทางดานอุปกรณคอมพิวเตอร ดังนั้น จึงจําเปนจะตองมีการจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรเพื่อให
เป น ไปตามโครงสร า งพื้ น ฐาน และสนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอน เพื่ อ ให ห น ว ยงานต า งๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยไดมีเครื่องมือในการใชงาน ประกอบกับเครื่องคอมพิวเตอร Notebook เดิมที่ใชงานอยูบางสวนมี
อายุการใชงานเกินกวาขอกําหนดของมหาวิทยาลัยฯ จึงมีความจําเปนตองจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร Notebook
เพื่อนํามาทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรดังกลาว และจัดหาเพิ่มเติมในบางสวนตามความจําเปนตอไป
2. วัตถุประสงค
เพื่อทดแทนเครื่อง Notebook (ยี่หอ Acer) จํานวน 21 เครื่อง ที่มีอายุการใชงานครบ 7 ป ใหแก
หนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
1) มีความสามารถตามกฎหมาย
2) ไมเปนบุคคลลมละลาย
3) ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
4) ไม เ ป น บุ คคลซึ่ งอยู ระหวา งถูกระงับ การยื่นขอเสนอหรือทําสัญ ญากับ หนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5) ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการกรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
6) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
7) เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
8) ไม เป นผู มี ผลประโยชน ร วมกั นกั บผู เสนอราคารายอื่ นที่ เข ายื่ นข อเสนอให แก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
9) ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
10) ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาหรือ
หามทําสัญญาตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
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11) ผู เ สนอราคาต องไม อยู ในฐานะเปน ผูไมแสดงบัญ ชีร ายรับ รายจายหรื อแสดงบัญ ชีร ายรั บ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
12) ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้ อจัดจ างภาครัฐดวย (Electronic Government
Procurement: e - GP) อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง
13) ผูเสนอราคาซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการ
จายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร Notebook จํานวน 21 เครื่อง แตละเครื่องมี
คุณสมบัติดังนี้
4.1 หนวยประมวลผลกลาง
4.1.1 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core)
4.1.2 มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานขั้นต่ําไมนอยกวา 2.2 GHz
4.1.3 มีขนาด L3 Cache ไมนอยกวา 8 MB
4.2 หนวยความจําหลัก
4.2.1 เปนชนิด DDR4 หรือดีกวา
4.2.2 ขนาดไมนอยกวา 8 GB
4.3 แผงวงจรหลัก
4.3.1 ระบบ Input/Output (I/O) มี USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 1 ชอง และ USB 3.0 หรือดีกวา
ไมนอยกวา 2 ชอง
4.4 ระบบความจําสํารอง และเก็บบันทึกขอมูล
4.4.1 มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB จํานวน 1 หนวย หรือ
ชนิด Solid State Disk มีขนาดความจุในการเก็บขอมูลไมนอยกวา 256 GB
4.4.2 DVD Writer เปนแบบ Internal หรือ External สนับสนุนการเขียนแผน DVD ± RW/ ± R
4.5 ระบบแสดงผล
4.5.1 จอภาพสี LED ที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1920x1080Pixel และมีขนาดไมนอย
กวา 15 นิ้ว
4.5.2 มีจุดผิดปกติ (Defective pixel หรือ Dead pixel หรือ Bright pixel) บนจอภาพ LED ไม
เกิน 5 จุด
4.5.3 มีหนวยประมวลผลภาพ (VGA) ที่มีหนวยความจําหลักในการแสดงภาพชนิด GDDR5
และมีขนาดไมนอยกวา 4 GB
4.5.4 สนับสนุนการเชื่อมตอจอภาพภายนอก ดวย port HDMI เปนอยางนอย
4.6 ระบบรับขอมูล
4.6.1 มีแปนพิมพสําหรับการใชงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีอักขระภาษาไทย
และภาษาอังกฤษบนแปนพิมพ
4.6.2 มีอุปกรณชี้ตําแหนง (Pointing Device) แบบ TouchPad เปนอยางนอย
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4.7 ระบบสื่อประสม
4.7.1 ลําโพงชนิด Stereo เปนแบบ Built in มากับตัวเครื่อง
4.7.2 มี Audio Out และ MIC เปนแบบ Built in มากับตัวเครื่อง จํานวน 1 หนวย
4.7.3 มี HD Web Camera จํานวน 1 หนวย
4.8 ระบบเครือขาย
4.8.1 มี Ethernet Port ใชงานที่ความเร็ว 10/100/1000 Mbps เปนแบบ Built in มากับ
ตัวเครื่อง จํานวน 1 หนวย
4.8.2 มี Wireless LAN เปนแบบ Built in มากับตัวเครื่อง ตามมาตรฐาน IEEE (802.11b, g, n, ac)
4.8.3 มี Built in Bluetooth V 4.0 หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
4.9 ระบบจายพลังงานและการจัดการพลังงาน
4.9.1 มีอุปกรณสําหรับใชงานจากแหลงจาย AC Power
4.9.2 มีแบตเตอรี่แบบ Polymer หรือ Lithium ion ขนาดไมนอยกวา 4 cell
4.10 มีระบบปฏิบัติการ Windows 10 Home Basic 64 bit หรือสูงกวา ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฎหมาย
4.11 อุปกรณประกอบ
4.11.1 มี Soft Case สําหรับใสเครื่องคอมพิวเตอร Notebook
4.11.2 มีกระเปาสําหรับใสเครื่องคอมพิวเตอร Notebook สามารถกันการกระแทก และกันน้ําได
4.11.3 มีอุปกรณชี้ตําแหนงภายนอกเปนแบบ Mini optical mouse (Scroll) มีการเชื่อมตอ
แบบ USB พรอมแผนรอง
4.11.4 มีอุปกรณสําหรับล็อคตัวเครื่องคอมพิวเตอร Notebook Security Slot พรอมสาย
4.11.5 Security Cable แบบเขารหัสเพื่อล็อคและปลดล็อคโดยไมตองใชกุญแจ
4.11.6 ติดฟลมที่จอภาพกันรอยขีดขวน
4.11.7 ติดแผนซิลิโคลนคลุมคียบอรด ปองกันน้ําหกลงคียบอรด
4.12 เงื่อนไขทั่วไปของเครื่องคอมพิวเตอร Notebook
4.12.1 เครื่องคอมพิวเตอร Notebook ที่นําเสนอตองมีน้ําหนักเครื่องไมเกิน 2.5 กิโลกรัม
(รวมแบตเตอรี่)
4.12.2 เครื่องคอมพิวเตอร Notebook ที่นําเสนอตองเปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากโรงงานที่ได
รับรองมาตรฐานในอนุกรม มอก.9000 หรือ ISO 9000 Series
4.12.3 เครื่องคอมพิวเตอร Notebook ที่นําเสนอตองไดรับการรับรองมาตรฐานทั้ง 4 รายการ
โดยแสดงเอกสารจากผูใหการรับรอง ดังตอไปนี้
4.12.3.1 มาตรฐานอุตสาหกรรม บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะดานความ
ปลอดภัย (มอก.1561-2556) หรือมาตรฐานทางดานความปลอดภัยของ UL
4.12.3.2 มาตรฐานอุตสาหกรรม บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศดานขีดจํากัดสัญญาณ
รบกวนวิทยุ (มอก.1956 -2553 หรือ มอก.1956-2555) หรือมาตรฐานการแผ
กระจายคลื่นแมเหล็กไฟฟาของ FCC
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4.12.3.3 มาตรฐานการประหยัดพลังงาน Energy Star 5.0 หรือมาตรฐานการประหยัดพลังงานอื่น
4.12.3.4 ไดรับการรับรองมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม เชน EPEAT เปนตน
4.12.4 มีเอกสารคูมือการใชเครื่องคอมพิวเตอร Notebook ในรูปแบบของ CD หรือ DVD ที่
เปนภาษาราชการหรือภาษาอังกฤษ
4.12.5 เครื่องคอมพิวเตอร Notebook จํานวน 21 เครื่องนี้ จะตองเปนของใหม ยังไมเคยใช
งานมากอน บรรจุในหีบหอมิดชิด พรอมทั้งอยูในสภาพที่เรียบรอยไมมีตําหนิ และยังคง
อยูในสายการผลิต
5. เงื่อนไขการรับประกันและบริการหลังการขาย
5.1 เครื่องคอมพิวเตอร Notebook ที่สงมอบ ตองมีการรับประกันอุปกรณทุกชิ้นสวน
พรอมบริการหลังการขายแบบ On-Site-Service จากเจาของผลิตภัณฑ หรือ ตัวแทนของ
บริษัทเจาของผลิตภัณฑ โดยไมเสียคาใชจายใดๆ เปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป นับถัดจาก
วันที่มหาวิทยาลัยตรวจรับ
5.2 หากมีจุดผิดปกติ (defective pixel หรือ dead pixel หรือ bright pixel) เกิดขึ้นบนจอภาพ LED
เกิน 5 จุด ผูขายตองจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร Notebook ที่มีคุณสมบัติไมต่ํากวาเดิมมาเปลี่ยนใหใหม
5.3 กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร Notebook ที่สงมอบ มีปญหาใชงานไมได ผูขายตองสงเจาหนาที่มา
ดําเนินการแกไขใหสามารถใชงานไดเปนปกติ ภายในวันและเวลาราชการ (วันจันทร ถึงวันศุกร
เวลา 08.30 – 16.30 น.) ทั้งนี้ตองไมเกิน 24 ชั่วโมง นับจากไดรับการแจงจากมหาวิทยาลัย
5.4 กรณีที่ตองนําเครื่องคอมพิวเตอร Notebook ออกไปซอม ผูขายตองจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร
Notebook มาทดแทน เพือ่ สํารองใชงาน โดยเครื่องที่นํามาทดแทนตองมีคุณสมบัติของเครื่อง
ไมนอยกวาเครื่องเดิม
6. เงื่อนไขอื่นๆ
ผูขายจะตองดําเนินการตอไปนี้
6.1 ทําการ Upgrade ระบบปฏิบัติการเปน Windows 10 Professional 64 bit ซึ่งเปนลิขสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัย ลงในเครื่องคอมพิวเตอร Notebook ที่จัดซื้อในครั้งนี้ทุกเครื่อง
6.2 ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office ซึ่งเปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ลงในเครื่องคอมพิวเตอร
Notebook ที่จัดซื้อในครั้งนี้ทุกเครื่อง
6.3 ติดตั้งโปรแกรม Anti Virus ซึ่งเปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ลงในเครื่องคอมพิวเตอร Notebook
ที่จัดซื้อในครั้งนี้ทุกเครื่อง
6.4 ใชโปรแกรม Backup และ Recovery ของระบบปฏิบัติการ Windows 10 Professional 64 bit
ที่เปนสิทธิการใชของมหาวิทยาลัยทําการ Backup Image ของระบบปฏิบัติการและขอมูลเพื่อการ
Restore ระบบและขอมูลกลับคืนในกรณีที่เกิดปญหากับเครื่องคอมพิวเตอร Notebook ที่จัดซื้อ
ในครั้งนี้ทุกเครื่อง
7. วงเงินในการจัดหา
630,000 บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถวน)
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8. เกณฑการพิจารณาขอเสนอ
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินดวยรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ถูกตองและราคารวมเปนเกณฑ
ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่นๆ ตลอดจนคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
9. เงื่อนไขการเสนอราคา
9.1 ผู เ สนอราคาตองจั ดทํ า รายละเอียดเปรียบเทีย บคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร Notebook ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด กับคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร Notebook ที่เสนอขายใหแกมหาวิทยาลัย
ในทุกขอกําหนด พรอมทั้งแนบแค็ตตาล็อกหรือเอกสารหลักฐานตางๆ เพื่อเปนการยืนยัน
9.2 ผูเสนอราคาตองระบุหัวขอและขีดเสนใต หรือทําแถบสีขอความลงในแค็ตตาล็อก หรือเอกสารที่
แสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร Notebook ที่เสนอราคาใหชัดเจน
เพื่อคณะกรรมการจัดหาพัสดุ จะไดพิจารณาเอกสารและแค็ตตาล็อก ที่ผูเสนอราคาไดเ สนอ
มานั้ น ว า มี คุ ณ สมบั ติ แ ละคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะตรงตามที่ กํ า หนด โดยมหาวิ ท ยาลั ย ถื อ เป น
สาระสําคัญในการพิจารณาและเพื่อประโยชนของผูขาย
ตัวอยางการเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ
ขอกําหนดของมหาวิทยาลัย
การดแสดงผล มีหนวยความจําสําหรับ
แสดงผลไมนอยกวา 256 MB
การดเสียง สนับสนุนมาตรฐาน AC’
97 หรือสูงกวา
ผานการรับรองตามมาตรฐาน FCC

ขอเสนอของบริษัท
ตรงตามขอกําหนด

หนาที่อางอิง
หนาที่ 1 จาก 20

ตรงตามขอกําหนด

หนาที่ 5 จาก 20

ตรงตามขอกําหนด

หนาที่ 18 จาก 20

10. การกําหนดตัวถวงของคอมพิวเตอร
การกําหนดตัวถวงของคอมพิวเตอร
รายการ
เครื่องคอมพิวเตอร Notebook
1.1 หนวยประมวลผลกลาง
1.2 หนวยความจําหลัก
1.3 แผงวงจรหลัก
1.4 Hard Disk Internal
1.5 DVD Drive
1.6 จอภาพ
1.7 แปนพิมพ
1.8 อุปกรณชี้ตําแหนง (Pointing Device)
1.9 ระบบสื่อประสม
1.10 Ethernet Port

ตัวถวง
1
1
1
1
0.25
1
1
0.5
0.25
0.5
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1.11 Wireless LAN แบบ Built-in
1.12 อุปกรณสําหรับใชงานจากแหลงจาย AC Power
1.13 แบตเตอรี่แบบ Polymer หรือ Lithium Ion

0.5
1
0.5

11. รายการเอกสารสิทธิ์และคูมือการใชคอมพิวเตอร
ผูเสนอราคาตองจัดทําเอกสารคูมือการใชเครื่องคอมพิวเตอร Notebook ในรูปแบบของ CD หรือ
DVD ที่เปนภาษาราชการหรือภาษาอังกฤษ จํานวน 21 ชุด
12. ระยะเวลาและสถานที่สงมอบ
ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
12.1 ผูขายตองสงมอบคอมพิวเตอร Notebook จํานวน 21 เครื่อง ณ ฝายบริการงานคอมพิวเตอร
สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามใน
สัญญา
12.2 ผูขายและกรรมการตรวจรับพัสดุ ตองรวมกันตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะของคอมพิวเตอร
Notebook (คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด) จํานวน 21 เครื่อง ภายใน 45 วัน นับถัดจาก
วันที่ลงนามในสัญญา
12.3 เมื่อกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะของคอมพิวเตอร Notebook
(คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด) เรียบรอยแลว กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จะออกหมายเลขครุภัณฑ (บารโคด) ให ผูขายจะตองติดหมายเลขครุภัณฑ (บารโคด) ที่
คอมพิวเตอร Notebook ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา กอนสงมอบให
ฝายบริการงานคอมพิวเตอร สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อนึ่ง เงินคาพัสดุสําหรับการจัดจางครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณเงินแผนดินประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อมหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติเงินจากงบประมาณเงินแผนดินประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๒ แลวเทานั้น
.............................................................................................................
การติดตอสอบถามรายละเอียด
หากตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่ จั ด หา กรุ ณาให ความเห็ น เป น ลายลักษณ อักษรมาที่ กองพัส ดุ มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธรรมาธิร าช ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดกอนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
1. กรณีสงเปนหนังสือ โปรดสงโดยระบุที่อยู ดังนี้
กองพัสดุ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่ 9/9 หมู 9 ถนนแจงวัฒนะ
ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
2. กรณีสงเปนโทรสาร โปรดสงที่หมายเลข 0-2503-2598
3. กรณีสงเปน E-mail โปรดสงที่ E-mail Address: pm.proffice@stou.ac.th

