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ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 

ประกวดราคาจัดซ้ือครุภัณฑ จํานวน 3 รายการ  

………………………………………… 

 

1. ความเปนมา 

ดวยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความจําเปนจะตองจัดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐาน 

(Infrastructure) ทางดานอุปกรณคอมพิวเตอร เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ สนับสนุน

การจัดการเรียนการสอนและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการ

จัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรเพ่ือใหเปนไปตามโครงสรางพ้ืนฐาน 

2. วัตถุประสงค 

2.1 จัดซ้ือเครื่องไมโครคอมพิวเตอร จํานวน 35 เครื่อง เพ่ือจัดสรรใหหนวยงานตาง ๆ ดังนี้ 

2.1.1 เพ่ือทดแทนใหแกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  จํานวน  2  เครื่อง  

2.1.2 จัดสรรใหมใหแกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  จํานวน  4  เครื่อง 

2.1.3 สํารองไวสวนกลาง (สํานักคอมพิวเตอร) จํานวน  29  เครื่อง 

2.2 จัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 2 จํานวน 40 

เครื่อง เพ่ือจัดสรรใหหนวยงานตาง ๆ ดังนี้ 

2.2.1 เพ่ือทดแทนใหแกหนวยงาน ภายในมหาวิทยาลัย  จํานวน  15  เครื่อง 

2.2.2 จัดสรรใหมใหแกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย   จํานวน  1  เครื่อง 

2.2.3 สํารองไวสวนกลาง (สํานักคอมพิวเตอร) จํานวน  24  เครื่อง 

2.3 จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 99 เครื่อง เพ่ือทดแทนใหแกหนวยงาน

ภายในมหาวิทยาลัย 

3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 

3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

3.4 ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราวตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5 ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติ

บุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการกรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการ

ดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
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3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

3.8 ไม เปนผู มี ผลประโยชน ร วมกันกับผู เสนอราคารายอ่ืนท่ี เข ายื่ นข อเสนอให แก

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปน

ผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

3.10 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะท่ีหามเขาเสนอราคา

หรือหามทําสัญญาตามท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

3.11 ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ

รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

3.12 ผู เ สนอราคาตองลงทะเบี ยนในระบบจัด ซ้ือจั ดจ า งภาครั ฐด วย  (Electronic 

Government Procurement: e - GP) อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง 

3.13 ผูเสนอราคาซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต

การจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได

ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

4. รายการคอมพิวเตอรท่ีซ้ือขาย 

4.1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร จํานวน 35 เครื่อง  

4.2 เครื่องพิมพเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 2 จํานวน 40 เครื่อง 

4.3 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 99 เครื่อง 

5. คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑรายการท่ี 1 

5.1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร จํานวน 35 เครื่อง แตละเครื่องมีคุณสมบัติดังนี้ 

5.1.1 เปนเครื่องคอมพิวเตอร All In One 

5.1.2 หนวยประมวลผลกลาง 

5.1.2.1 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) 

5.1.2.2 มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมี

เทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถใน

การประมวลผลสูง 

5.1.2.3 มีขนาดหนวยความจํา Cache ไมนอยกวา 6 MB 
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5.1.3 หนวยความจําหลัก 

5.1.3.1 เปนชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB  

5.1.4 แผงวงจรหลัก 

5.1.4.1 ระบบ Input/Output (I/O) 

      5.1.4.1.1 USB 2.00 หรือดีกวา ไมนอยกวา 1 ชอง และ 

      5.14.1.2  USB 3.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 2 ชอง  

5.1.5 ระบบความจําสํารอง และเก็บบันทึกขอมูล 

5.1.5.1 มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 

จํานวน 1 หนวย หรือชนิด Solid State Disk มีขนาดความจุในการ

เก็บขอมูลไมนอยกวา 128 GB  

5.1.5.2 DVD Writer เปนแบบ internal สนับสนุนการเขียนแผน DVD±  

RW/±  R 

5.1.6 ระบบแสดงผล 

5.1.6.1 มีจอภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ 

FHD (1920x1080) 

5.1.6.2 มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักท่ีมี

ความสามารถในการใชหนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลัก

ขนาดไมนอยกวา 2 GB  

5.1.6.3 สนับสนุนการเชื่อมตอจอภาพภายนอก ดวย port HDMI เปนอยาง

นอย 

5.1.7 ระบบรับขอมูล 

5.1.7.1 คียบอรด มีแปนพิมพสําหรับการใชงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

โดยมีอักขระภาษาไทย และภาษาอังกฤษบนแปนพิมพ แบบถาวร 

เชื่อมตอแบบ USB  หรือไรสาย  

5.1.7.2 มีเมาสชนิด Optical mouse เชื่อมตอแบบ USB หรือไรสาย 

5.1.8 ระบบสื่อประสม 

5.1.8.1 ลําโพงชนิด Stereo เปนแบบ Built in มากับตัวเครื่อง 

5.1.8.2 มี Audio Out และ MIC เปนแบบ Built in มากับตัวเครื่อง 

จํานวน 1 หนวย 

5.1.8.3 มี HD Web Camera จํานวน 1 หนวย 

5.1.9 ระบบเครือขาย 
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5.1.9.1 มี Ethernet Port ใชงานท่ีความเร็ว 10/100/1000 Mbps เปน

แบบ Built in มากับตัวเครื่อง จํานวน 1 หนวย 

5.1.9.2 มี Wireless LAN เปนแบบ Built in มากับตัวเครื่อง ตามมาตรฐาน 

IEEE (802.11b, g, n, ac)  

5.1.9.3 มี Built in Bluetooth V 4.0 หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

5.1.10 ระบบปฏิบัติการ  

5.1.10.1 มีระบบปฏิบัติการ Windows 10 Home Basic 64 bit หรือสูงกวา 

ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

5.1.11 เง่ือนไขท่ัวไปของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร 

5.1.11.1 แปนพิมพ เมาส และตัวเครื่อง (Case) ตองเปนผลิตภัณฑภายใต

เครื่องหมายการคาเดียวกัน และเปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียน

อยางถูกตองตามกฎหมาย 

5.1.11.2 มีระบบ BIOS หรือ Software ของเจาของผลิตภัณฑ ท่ีชวยในการ

รักษาความปลอดภัยของขอมูล โดยสามารถกําหนดสิทธิ์ใหอุปกรณ

ท่ีตอเขากับ USB Port เชน External Hard Disk และ Flash 

Drive ใหสามารถอานขอมูลไดอยางเดียว โดยไมสามารถทําสําเนา

ขอมูลออกไปได และสามารถกําหนดสิทธิ์ใหสามารถใชงาน USB 

Port ไดเฉพาะ Keyboard และ Mouse เทานั้น 

5.1.11.3 เปนผลิตภัณฑท่ีผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานใน

อนุกรม มอก.9000 หรือ ISO 9000 Series 

5.1.11.4 เปนผลิตภัณฑท่ีผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานใน

อนุกรม มอก.14001 หรือ ISO 14001 Series 

5.1.11.5 ผลิตภัณฑท่ีนํามาเสนอตองไดรับการรับรองมาตรฐาน โดยแสดง

เอกสารจากผูใหการรับรอง ดังนี้ 

5.1.11.5.1. มาตรฐานอุตสาหกรรม บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ

เฉพาะดานความปลอดภัย (มอก.1561-2548) หรือมาตรฐาน

ทางดานความปลอดภัยของ UL 

5.1.11.5.2. มาตรฐานอุตสาหกรรม บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ (มอก.1956 -2542 หรือ มอก.1956-

2548) หรือมาตรฐานการแผกระจายคลื่นแมเหล็กไฟฟาของ FCC 

5.1.11.5.3. มาตรฐานการประหยัดพลังงาน Energy Star®  หรือ

มาตรฐานการประหยัดพลังงานอ่ืน 
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5.1.12 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร จํานวน 35 เครื่องนี้ จะตองเปนเครื่องใหม ยังไม

เคยใชงานมากอน บรรจุในหีบหอมิดชิด พรอมท้ังอยูในสภาพท่ีเรียบรอยไมมีตําหนิ และยังคง

อยูในสายการผลิต 

5.1.13 บริษัทผูเสนอราคาตองมีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายโดยตรงจากบริษัท

เจาของผลิตภัณฑ หรือบริษัทผูผลิตท่ีมีสาขาในประเทศไทย  

6. วงเงินในการจัดหา 

875,000 บาท (แปดแสนเจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน) 

7. เกณฑการพิจารณาขอเสนอ 

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวมเปนเกณฑ ซ่ึงเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิมและ

ภาษีอ่ืนๆ ตลอดจนคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 

8. เง่ือนไขการเสนอราคา 

8.1 ผูเสนอราคาตองจัดทํารายละเอียดเปรียบเทียบคุณสมบัติของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร 

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด กับคุณสมบัติเครื่องไมโครคอมพิวเตอร ท่ีเสนอขายใหแก

มหาวิทยาลัยในทุกขอกําหนด พรอมท้ังแนบแค็ตตาล็อกหรือเอกสารหลักฐานตางๆ เพ่ือ

เปนการยืนยัน 

8.2 ผูเสนอราคาตองระบุหัวขอและขีดเสนใต หรือทําแถบสีขอความลงในแค็ตตาล็อก หรือ

เอกสารท่ีแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร ท่ีเสนอ

ราคาใหชัดเจน เพ่ือคณะกรรมการจัดหาพัสดุ จะไดพิจารณาเอกสารและแค็ตตาล็อก ท่ีผู

เสนอราคาไดเสนอมานั้นวามีคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนด โดย

มหาวิทยาลัยถือเปนสาระสําคัญในการพิจารณาและเพ่ือประโยชนของผูขาย 

ตัวอยางการเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ 

ขอกําหนดของมหาวิทยาลัย ขอเสนอของบริษัท หนาท่ีอางอิง 

หนวยความจําหลักเปนชนิด DDR4 

หรือดีกวา 

หนวยความจําหลักเปนชนิด DDR4 หนาท่ี 5  

จาก 20 

มีจอภาพในตัว และมีขนาดไมนอย

กวา 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD 

(1920x1080) 

มีจอภาพในตัว และมีขนาด 23 นิ้ว 

ความละเอียดแบบ FHD 

(1920x1080) 

หนาท่ี 5  

จาก 20 

มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) 

ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 

จํานวน 1 หนวย หรือชนิด Solid 

State Disk มีขนาดความจุในการ

เก็บขอมูลไมนอยกวา 128 GB 

มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) 

ชนิด Solid State Disk มีขนาด

ความจุในการเก็บขอมูล 128 GB 

จํานวน 1 หนวย 

หนาท่ี 5  

จาก 20 
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9. การกําหนดตัวถวงของคอมพิวเตอร 

รายการท่ี รายการ ตัวถวง 

1  เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 1 

 

10. เง่ือนไขการรับประกัน 

10.1 ผูขายตองรับประกันอุปกรณทุกชิ้นสวน พรอมบริการและอะไหลฟรี เปนระยะเวลาไม

นอยกวา 3 ป โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น นับแตวันท่ีทําการสงมอบ 

10.2 กรณีท่ีเครื่องไมโครคอมพิวเตอร มีปญหาใชงานไมได ผูขายตองสงเจาหนาท่ีมา

ดําเนินการแกไขใหใชงานเปนปกติ ภายในวันและเวลาราชการ (วันจันทร ถึงวันศุกร 

เวลา 08.30 – 16.30 น.) ท้ังนี้ตองไมเกิน 24 ชั่วโมง นับจากไดรับการแจงจาก

มหาวิทยาลัย ณ จุดติดตั้งเครื่อง (0n Site Service) 

10.3 กรณีท่ีตองนําเครื่องไมโครคอมพิวเตอร ออกไปซอม ผูขายตองจัดหาเครื่อง

ไมโครคอมพิวเตอรมาทดแทนเพ่ือสํารองใชงาน โดยเครื่องท่ีนํามาทดแทนตองมี

คุณสมบัติของเครื่องไมนอยกวาเครื่องเดิม 

 

11. ระยะเวลาและสถานท่ีสงมอบ 

ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา 

11.1 ผูขายตองสงมอบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร จํานวน 35 เครื่อง ณ สํานักคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

11.2 เม่ือกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร 

(คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด) ท้ัง 35 เครื่อง เรียบรอยแลว  กองพัสดุ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะออกหมายเลขครุภัณฑ (บารโคด) ให ผูขายจะตอง

ติดหมายเลขครุภัณฑ (บารโคด) ท่ีเครื่องไมโครคอมพิวเตอร จํานวน 35 เครื่อง กอน

ติดตั้งใหแกหนวยงานตาง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้ 

11.2.1 ศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย สํานักบริการการศึกษา จํานวน  3  

เครื่อง 

11.2.2 สํานักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน  1  เครื่อง 

      (ใชงานระบบ URMS) 

11.2.3 ฝายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร สํานักเทคโนโลยีการศึกษา  

      จํานวน  2  เครื่อง ทดแทนรหัส  09-018-002/57-0107-02 และ  

      09-018-002/57-0109-02 

11.2.4 ฝายบริการงานคอมพิวเตอร สํานักคอมพิวเตอร จํานวน  29  เครื่อง 
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12. คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑรายการท่ี 2  

12.1  เครื่องพิมพเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 2 จํานวน 40 เครื่อง 

แตละเครื่องมีคุณสมบัติดังนี้ 

12.1.1 มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi  

12.1.2 มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 33 หนาตอนาที (ppm)  

12.1.3 สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได  

12.1.4 มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB  

12.1.5 มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 

1 ชอง พรอมสายจํานวน 1 เสน(ความยาวไมนอยกวา 3 เมตร) 

12.1.6 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน

เครือขายไรสาย (Wi-Fi) ได  

12.1.7 มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน  

12.1.8 สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom  

12.1.9 ผานการรับรองมาตรฐานดังตอไปนี้ คือ FCC หรือ UL หรือ TUV หรือ 

CSA 

12.1.10 มี Driver สําหรับใชงานบนระบบปฏิบตัิการ Windows 7, Windows 10 

พรอมคูมือการใชงาน 1 ชุด 

12.1.11 ใชไดกับระบบไฟฟาของประเทศไทย 

12.1.12 มีตลับหมึก (Toner) 1 ชุด ท่ีมาพรอมกับเครื่องพิมพ และสํารองอีก 1 ชุด 

โดยตลับหมึกนี้ตองมีเครื่องหมายการคาเดียวกันกับเครื่องพิมพท่ีเสนอมา 

12.1.13 รับประกันอุปกรณทุกชิ้นสวน (ยกเวน Toner ) พรอมบริการซอมและ

อะไหลฟรี ณ จุดติดตั้งเครื่อง (0n Site Service) เปนระยะเวลาไมนอย

กวา 3 ป นับตั้งแตวันท่ีมหาวิทยาลัยตรวจรับ 

12.1.14 เครื่องพิมพเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 2 

จํานวน 40 เครื่องนี้ จะตองเปนเครื่องใหม ยังไมเคยใชงานมากอน บรรจุ

ในหีบหอมิดชิด พรอมท้ังอยูในสภาพท่ีเรียบรอยไมมีตําหนิ 

12.1.15 บริษัทผูเสนอราคาตองมีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายจากผูผลิตโดยตรง 

หรือสาขาของผูผลิตในประเทศไทย 

13. วงเงินในการจัดหา 

600,000 บาท (หกแสนบาทถวน) 
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14. เกณฑการพิจารณาขอเสนอ 

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวมเปนเกณฑ ซ่ึงเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิมและ

ภาษีอ่ืน ๆ ตลอดจนคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 

 

15. เง่ือนไขการเสนอราคา 

15.1 ผูเสนอราคาตองจัดทํารายละเอียดเปรียบเทียบคุณสมบัติเครื่องพิมพเลเซอร หรือLED 

ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 2 ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด กับคุณสมบัติเครื่องพิมพ

เลเซอร หรือLED ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 2 ท่ีเสนอขายใหแกมหาวิทยาลัยในทุก

ขอกําหนด พรอมท้ังแนบแค็ตตาล็อกหรือเอกสารหลักฐานตาง ๆ เพ่ือเปนการยืนยัน 

15.2 ผูเสนอราคาตองระบุหัวขอและขีดเสนใต หรือทําแถบสีขอความลงในแค็ตตาล็อกหรือ

เอกสารท่ีแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องพิมพเลเซอร หรือLED ขาวดํา 

ชนิด Network แบบท่ี 2 ท่ีเสนอราคาใหชัดเจน เพ่ือคณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคา จะไดพิจารณาเอกสาร และแค็ตตาล็อกท่ีผูเสนอราคาไดเสนอมานั้นวามี

คุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนด โดยมหาวิทยาลัยถือเปน

สาระสําคัญในการพิจารณาและเพ่ือประโยชนของผูขาย 

ตัวอยางการเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ 

 

ขอกําหนดของมหาวิทยาลัย ขอเสนอของบริษัท หนาท่ีอางอิง 

มีความละเอียดในการสแกนแบบ

ออพติคัล ไมนอยกวา 600 dpi 

มีความละเอียดในการสแกนแบบ

ออพติคัล 600 dpi 

หนาท่ี 5  

จาก 20 

สามารถใชงานบนระบบปฏิบัติการ 

Windows 7 ไดเปนอยางนอย 

สามารถใชงานบนระบบปฏิบัติการ 

Windows 7 ได 

หนาท่ี 5  

จาก 20 

ผานการรับรองตามมาตรฐาน FCC 

หรือ EN หรือ UL 

ผานการรับรองตามมาตรฐาน FCC  หนาท่ี 5  

จาก 20 

 

16. การกําหนดตัวถวงของคอมพิวเตอร 

 

ลําดับท่ี รายการ ตัวถวง 

1  เครื่องพิมพเลเซอร หรือLED ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 2 1 
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17. เง่ือนไขการรับประกัน 

17.1 ผูขายตองรับประกันอุปกรณทุกชิ้นสวน (ยกเวน Toner) พรอมบริการและอะไหลฟรี 

เปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น นับแตวันท่ีทําการสงมอบ 

17.2 กรณีท่ีเครื่องพิมพเลเซอร หรือLED ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 2 มีปญหาใชงาน

ไมได ผูขายตองสงเจาหนาท่ีมาดําเนินการแกไขใหใชงานเปนปกติ ภายในวันและเวลา

ราชการ (วันจันทร ถึงวันศุกร เวลา 08.30 – 16.30 น.) ท้ังนี้ตองไมเกิน 24 ชั่วโมง นับ

จากไดรับการแจงจากมหาวิทยาลัย ท่ีจุดติดตั้งเครื่อง (0n Site Service) 

17.3 กรณีท่ีตองนําเครื่องพิมพเลเซอร หรือLED ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 2 ออกไปซอม 

ผูขายตองจัดหาเครื่องพิมพเลเซอร หรือLED ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 2 มา

ทดแทนเพ่ือสํารองใชงาน โดยเครื่องท่ีนํามาทดแทนตองมีคุณสมบัติของเครื่องไมนอย

กวาเครื่องเดิม 

 

18. ระยะเวลาและสถานท่ีสงมอบและสถานท่ีติดตั้ง 

ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา 

18.1 ผูขายตองสงมอบเครื่องพิมพเลเซอร หรือLED ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 2 จํานวน 

40 เครื่อง  ณ สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

18.2 เม่ือกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะของเครื่องพิมพเลเซอร หรือLED 

ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 2 (คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด) ท้ัง 40 เครื่อง 

เรียบรอยแลว กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะออกหมายเลขครุภัณฑ 

(บารโคด) ให ผูขายจะตองติดหมายเลขครุภัณฑ (บารโคด) ท่ีเครื่องพิมพเลเซอร หรือ

LED ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 2 จํานวน 40 เครื่อง กอนติดตั้งใหแกหนวยงาน

ตาง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี ้

18.2.1 ฝายบริการงานคอมพิวเตอร สํานักคอมพิวเตอร 24 เครื่อง 

18.2.2  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  1  เครื่องทดแทนรหัส  09-015-  

      019/57-0012 

18.2.3 กองกลาง  1  เครื่อง ทดแทนรหัส  209-006-028/500040-00 

18.2.4 กองกฎหมาย  1  เครื่อง (จัดสรรใหม) 

18.2.5 ศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา  1  เครื่อง ทดแทนรหัส   

     N-09-015-001/56-0012 
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19. คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑรายการท่ี 3  

19.1 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 99 เครื่อง แตละเครื่องมีคุณสมบัติดังนี้ 

19.1.1 รายละเอียดท่ัวไป 

 19.1.1.1 เปนเครื่องจายกําลังไฟฟาตอเนื่อง (UPS) ขนาดไมนอยกวา 800 VA (480  

                 Watts) 

     19.1.1.2 สามารถจายกําลังไฟฟาไดตอเนื่องเม่ือเกิดการขาดตอน 

     19.1.1.3 สามารถสํารองไฟไดนานเปนเวลาไมนอยกวา 15 นาที   

     19.1.1.4 สามารถปองกันการผิดปกติของกระแสไฟฟา เชน กระแสไฟฟาเกิน  

                 กระแสไฟฟาตก และสัญญาณรบกวนได 

     19.1.1.5 เปนผลิตภัณฑท่ีผลิตจากโรงงานท่ีผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001  

                 และมาตรฐาน ISO 14001 โดยตองแสดงเอกสารจากผูท่ีใหการรับรอง 

                 เพ่ือใหทางมหาวิทยาลัยตรวจสอบ 

     19.1.1.6 เปนผลิตภัณฑท่ีผานการรับรองมาตรฐาน มอก.1291 

     19.1.1.7 เครื่องสํารองไฟตองไดรับมาตรฐานสากลอยางนอยท่ีเก่ียวของดังนี้ 

                 - Electromagnetic Compatibility : IEC 62040-2 หรือ EN 62040-2 

                 - Construction and Safety       : IEC 62040-1 หรือ EN 62040-1 

                                                                หรือ IEC 60529 หรือ EN 60950 

19.1.2 รายละเอียดทางเทคนิค 

     19.1.2.1 เปนเครื่องจายกําลังไฟฟาตอเนื่อง (UPS) ท่ีใชกับระบบแรงดันไฟฟาขาเขา   

                 Single Phase 220V, 50Hz และระบบแรงดันไฟฟาขาออก Single  

                 Phase 220V,50Hz หรือดีกวา 

     19.1.2.2 มีปุมท่ีสามารถเปด ปด เครื่องได และสามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติเม่ือ 

                 ไฟฟาเขาสูสภาพปกติหลังจากใชไฟฟาสํารองจากแบตเตอรี่จนหมด (Auto  

                 Start) 

     19.1.2.3 มีเตารับไฟฟาขาออก จํานวนอยางนอย 3 หนวย โดยมีอยางนอย 1 หนวย 

                 ท่ีสามารถปองกันไฟกระชากได (Surge Protection) 

     19.1.2.4 มี Port USB รองรับการ monitor ผาน software และรองรับการทํา  

                 auto shutdown 

     19.1.2.5 มีคุณสมบัติทางไฟฟาดานขาเขา ดังนี้ 

                19.1.2.5.1 Input Voltage 160-287 Vac หรือดีกวา ในขณะท่ีไมจาย 

                              ไฟฟาจากแบตเตอรี่ 

                19.1.2.5.2 Input Frequency 50 Hz +/-10% หรือดีกวา 

     19.1.2.6 มีคุณสมบัติทางไฟฟาดานขาออก ดังนี้ 
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                 19.1.2.6.1 Input Voltage 220 Vac ± 5% หรือดีกวา ท่ีโหมด Battery  

                                และ 10% ท่ีโหมดปกติ หรือดีกวา 

                 19.1.2.6.2 Output Frequency 50 Hz หรือดีกวา 

     19.1.2.7 มีเสียงในขณะทํางานไมเกิน 40 เดซิเบล 

     19.1.2.8 สามารถจายไฟฟาจากแบตเตอรี่กรณีท่ีเกิดไฟฟาดับ ภายในเวลา 4-6 ms 

     19.1.2.9 สามารถรักษาระดับแรงดันไฟฟาใหปกติและเหมาะสมกับโหลดท่ีเชื่อมตอ 

                 โดยใชเทคโนโลยีแบบ Auto Voltage Regulation (AVR) หรือเทคโนโลยี 

                 อ่ืนท่ีสามารถรักษาระดับแรงดันไฟฟาได 

     19.1.2.10 สามารถแสดงสถานการณทํางานไดไมนอยกวา 4 สถานะ ดังนี้ 

                  19.1.2.10.1 AC Mode 

                  19.1.2.10.2 Over Load 

                  19.1.2.10.3 Battery Fault  

                  19.1.2.10.4 Battery Status 

     19.1.2.11 สามารถทํางานไดในชวงอุณหภูมิ 0-40 องศาเซลเซียส 

     19.1.2.12 คุณสมบัติแบตเตอรี่ 

                  19.1.2.12.1 แบตเตอรี่เปนแบบ Sealed Lead Acid ท่ีไมตองทําการ 

                                  บํารุงรักษา (Maintenance Free) 

                  19.1.2.12.2 เปนผลิตภัณฑท่ีผลิตจากโรงงานท่ีผานการรับรองมาตรฐาน  

                                  ISO 9001 และ ISO 14001 โดยตองแสดงเอกสารจากผูท่ี 

                                  ใหการรับรองเพ่ือใหทางมหาวิทยาลัยตรวจสอบ      

20. วงเงินในการจัดหา 

247,500 บาท (สองแสนสี่หม่ืนเจ็ดพันหารอยบาทถวน) 

 

21. เกณฑการพิจารณาขอเสนอ 

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวมเปนเกณฑ ซ่ึงเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษี 

อ่ืน ๆ ตลอดจนคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 

 

22. เง่ือนไขการเสนอราคา 

22.1 ผูเสนอราคาตองจัดทํารายละเอียดเปรียบเทียบคุณสมบัติเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด   

800 VA ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด กับคุณสมบัติเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA ท่ีเสนอ

ขายใหแกมหาวิทยาลัยในทุกขอกําหนด พรอมท้ังแนบแค็ตตาล็อกหรือเอกสารหลักฐาน

ตาง ๆ เพ่ือเปนการยืนยัน 
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22.2 ผูเสนอราคาตองระบุหัวขอและขีดเสนใต หรือทําแถบสีขอความลงในแค็ตตาล็อกหรือ

เอกสารท่ีแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA ท่ี

เสนอราคาใหชัดเจน เพ่ือคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะไดพิจารณา

เอกสาร และแค็ตตาล็อกท่ีผูเสนอราคาไดเสนอมานั้นวามีคุณสมบัติและคุณลักษณะ

เฉพาะตรงตามท่ีกําหนด โดยมหาวิทยาลัยถือเปนสาระสําคัญในการพิจารณาและเพ่ือ

ประโยชนของผูขาย 

ตัวอยางการเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ 

 

ขอกําหนดของมหาวิทยาลัย ขอเสนอของบริษัท หนาท่ีอางอิง 

มีระบบการทํางานแบบ Line interactive มีระบบการทํางานแบบ 

Line interactive 

หนาท่ี 5  

จาก 20 

มีกาลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA 

(480 Watts) 

มีกาลังไฟฟาดานนอก 800 

VA (480 Watts) 

หนาท่ี 5  

จาก 20 

สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที สามารถสํารองไฟฟาได  

15 นาที 

หนาท่ี 5  

จาก 20 

 

23. การกําหนดตัวถวงของคอมพิวเตอร 

ลําดับท่ี รายการ ตัวถวง 

1  เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 1 

 

24. เง่ือนไขการรับประกัน 

24.1 ผูขายตองรับประกันอุปกรณทุกชิ้นสวน พรอมบริการซอมและอะไหลฟรี ณ จุดติดตั้ง

เครื่อง (0n Site Service) ตลอดระยะเวลารับประกัน (3 ป) โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ 

ท้ังสิ้น นับแตวันท่ีทําการสงมอบ 

24.2 กรณีท่ีเครื่องเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA มีปญหาใชงานไมได ผูขายตองสง

เจาหนาท่ีมาดําเนินการแกไขใหใชงานเปนปกติ ภายในวันและเวลาราชการ (วันจันทร 

ถึงวันศุกร เวลา 08.30 – 16.30 น.) ท้ังนี้ตองไมเกิน 24 ชั่วโมง นับจากไดรับการแจง

จากมหาวิทยาลัย ณ จุดติดตั้งเครื่อง (0n Site Service) 

24.3 กรณีท่ีตองนําเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA ออกไปซอม ผูขายตองจัดหาเครื่อง

สํารองไฟฟาขนาด 800 VA ทดแทนเพ่ือสํารองใชงาน โดยเครื่องท่ีนํามาทดแทนตองมี

คุณสมบัติของเครื่องไมนอยกวาเครื่องเดิม 
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25. ระยะเวลาและสถานท่ีสงมอบและสถานท่ีติดตั้ง 

ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา 

25.1 ผูขายตองสงมอบเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 99 เครื่อง ณ สํานัก

คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

25.2 เม่ือกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะของเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 

800 VA (คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด) ท้ัง 99 เครื่อง เรียบรอยแลว  กองพัสดุ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะออกหมายเลขครุภัณฑ (บารโคด) ให ผูขายจะตอง

ติดหมายเลขครุภัณฑ (บารโคด) ท่ีเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 99 

เครื่อง กอนติดตั้งใหแกหนวยงานตาง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี ้

25.2.1 สํานักเทคโนโลยีการศึกษา  4  เครื่อง 

25.2.2 สํานักงานเลขานุการ สํานักวิชาการ  19  เครื่อง 

25.2.3 สํานักงานเลขานุการ สํานักบริการการศึกษา  2  เครื่อง 

25.2.4 ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค สํานักบริการการศึกษา  6  เครื่อง  

25.2.5 สํานักงานเลขานุการ สํานักการศึกษาตอเนื่อง  4  เครื่อง 

25.2.6 ฝายบริการเผยแพรทางไกล สํานักการศึกษาตอเนื่อง  2  เครื่อง 

25.2.7 ฝายสงเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา สํานักบัณฑิตศึกษา  7  เครื่อง 

25.2.8 ฝายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สํานักบัณฑิตศึกษา  10  เครื่อง 

25.2.9 ฝายการศึกษานานาชาติ สํานักบัณฑิตศึกษา  3  เครื่อง 

25.2.10 กองคลัง  5  เครื่อง 

25.2.11 กองแผนงาน  8  เครื่อง 

25.2.12 กองการเจาหนาท่ี  3  เครื่อง 

25.2.13 งานอาคารสถานท่ี  23  เครื่อง 

25.2.14 ศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา  2  เครื่อง 

25.2.15 งานประสานศูนยวิทยพัฒนา  1  เครื่อง 

 

............................................................................................................. 
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การติดตอสอบถามรายละเอียด 

หากตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเก่ียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ี

จัดหา กรุณาใหความเห็นเปนลายลักษณอักษรมาท่ี กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดกอนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

1. กรณีสงเปนหนังสือ โปรดสงโดยระบุท่ีอยู ดังนี้ 

กองพัสดุ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เลขท่ี 9/9 หมู 9 ถนนแจงวัฒนะ 

ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 11120 

2. กรณีสงเปนโทรสาร โปรดสงท่ีหมายเลข 0-2503-2598 

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