
  หนาที ่1 จาก 5 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 

จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร จํานวน 42 เคร่ือง 

 

1. ความเปนมา 

สํานักบรรณสารสนเทศ เปนหนวยงานหองสมุดท่ีใหบริการทรัพยากรสารสนเทศแกอาจารย นักศึกษาและ

บุคคลท่ัวไป มีการใชเครื่องคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานและใหบริการอยางตอเนื่อง เครื่องคอมพิวเตอรดังกลาวมี

การใชงานคอนขางหนัก ปจจุบันมีเครื่องคอมพิวเตอร PC ท่ีใชในการปฏิบัติงานท่ีมีอายุการใชงานเกิน 5 ป 

ศักยภาพของเครื่องไมรองรับเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงและท่ีจําเปนตอการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือใหบริการ

งานของหองสมุด บางเครื่องมีสภาพชํารุด เสื่อมสภาพ มีความจําเปนตองจัดสรรทดแทนใหม กอรปกับสํานักบรรณ

สารสนเทศ เปนหนวยงานท่ีใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีใหบริการในปจจุบันไมเพียง

พอท่ีจะรองรับอาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป จึงมีความจําเปน

อยางยิ่งท่ีสํานักบรรณสารสนเทศจะตองไดรับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร PC ทดแทนเครื่องเดิมท่ีมีอายุการใช

งานเกิน 5 ป สําหรับผูปฏิบัติงาน และจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ิมเติมสําหรับใหบริการคนคืนทรัพยากร

สารสนเทศสําหรับผูใชบริการของหองสมุด 

 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือจัดสรรทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร PC เดิมท่ีมีอายุการใชงานเกิน 5 ป ท่ีบุคลากรใชในการปฏิบัติงาน

และใหบริการสารสนเทศ  

2. เพ่ือจัดสรรใหมเพ่ิมเติมสําหรับใหบริการคนคืนทรัพยากรสารสนเทศสําหรับผูใชบริการของหองสมุด 

 

3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

1. มีความสามารถตามกฎหมาย 

2. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

3. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

4. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราวตามท่ี

ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

5. ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงานของ

รัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ

กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

6. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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7. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

8. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอัน

เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

9. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาได

มีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

10. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะท่ีหามเขาเสนอราคาหรือหามทําสัญญา

ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

11. ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตอง

ครบถวนในสาระสําคัญตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

12. ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย (Electronic Government Procurement: 

e - GP) อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง 

13. ผูเสนอราคาซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละ

ครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

 

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 42 เครื่อง 

1. หนวยประมวลผลกลาง 

1.1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย  

1.2. มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.2 GHz 

1.3. มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 8 MB  

2. หนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 

2.1. เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 

2.2. มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้ งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 

2.3. มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ

ขนาดไมนอยกวา 2 GB 

3. หนวยความจํา 

3.1. มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 
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4. หนวยจัดเก็บขอมูล  

4.1. มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 240 GB จํานวน 1 หนวย 

4.2. มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

5. จอแสดงผล 

5.1. มีขนาดไมนอยกวา 23 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

5.2. เปนจอแสดงผลแบบ LED หรือดีกวา  

5.3. มีความละเอียดแบบ FHD ท่ีมีความละเอียดไมต่ํากวา 1920x1080 pixel 

5.4. มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1  

5.5. มีจุดผิดปกติบนจอภาพแสดงผลไดไมเกิน 1 จุด (Defective pixel หรือ Dead pixel หรือ Bright 

pixel)  

6. ระบบสื่อประสม 

6.1. มีระบบเสียงแบบ Stereo หรือดีกวา 

6.2. มีลําโพง จํานวน 1 ชุด 

7. สวนเชื่อมตออุปกรณภายนอก (I/O Interface)  

7.1. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 4 ชอง 

7.2. มีชองเชื่อมตอ Audio Out และ Microphone  

7.3. มีชองสัญญาณแสดงผลแบบ HDMI หรือ Display Port สําหรับตอจอภาพ จํานวน 1 พอรต 

8. ระบบรับขอมูล 

8.1. คียบอรด มีแปนพิมพสําหรับการใชงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีอักขระภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษบนแปนพิมพ แบบถาวร เชื่อมตอแบบ USB หรือไรสาย 

8.2. มีเมาสชนิด Optical Mouse เชื่อมตอแบบ USB หรือไรสาย 

9. ระบบเครือขาย 

9.1. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง 

10. ระบบปฏิบัตกิาร  

10.1. มีระบบปฏิบัติการ Windows 10 Home Basic 64 bit หรือสูงกวา ท่ีมีลิขสิทธิ์ ถูกตองตาม

กฎหมาย 
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11. เง่ือนไขท่ัวไปของเครื่องคอมพิวเตอร 

11.1. จอภาพ แปนพิมพ เมาส และตัวเครื่องคอมพิวเตอร ตองเปนผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคา

เดียวกัน และเปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมาย 

11.2. เปนผลิตภัณฑท่ีผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานในอนุกรม มอก.9000 หรือ ISO 

9000 Series  

11.3. เปนผลิตภัณฑท่ีผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานในอนุกรม มอก.14001 หรือ ISO 

14001 Series 

11.4. ผลิตภัณฑท่ีนํามาเสนอตองไดรับการรับรองมาตรฐาน โดยแสดงเอกสารจากผูใหการรับรอง ดังนี้ 

11.4.1. มาตรฐานอุตสาหกรรม บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะดานความปลอดภัย (มอก.

1561-2548) หรือมาตรฐานทางดานความปลอดภัยของ UL 

11.4.2. มาตรฐานอุตสาหกรรม บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ 

(มอก.1956 -2542 หรือ มอก.1956-2548) หรือมาตรฐานการแผกระจายคลื่นแมเหล็กไฟฟา

ของ FCC 

11.4.3. มาตรฐานการประหยัดพลังงาน Energy Star®  หรือมาตรฐานการประหยัดพลังงานอ่ืน 

 

5. เง่ือนไขการรับประกัน 

1. รับประกันอุปกรณทุกชิ้นสวน พรอมบริการและอะไหลฟรี เปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป โดยไมคิด

คาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น นับแตวันท่ีทําการสงมอบ 

2. กรณีท่ีเครื่องคอมพิวเตอรมีปญหาใชงานไมได ผูขายตองสงเจาหนาท่ีมาดําเนินการแกไขใหใชงานเปนปกติ 

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

จากไดรับการแจงจากมหาวิทยาลัย ณ จุดติดตั้งเครื่อง (On Site Service) 

 

6. เง่ือนไขการเสนอราคา 

1. ผูเสนอราคาตองจัดทํารายละเอียดเปรียบเทียบคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

กับคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอรท่ีเสนอขายใหแกมหาวิทยาลัยในทุกขอกําหนด พรอมท้ังแนบแค็ตตาล็อก

หรือเอกสารหลักฐานตางๆ เพ่ือเปนการยืนยัน 

2. ผูเสนอราคาตองระบุหัวขอและขีดเสนใต หรือทําแถบสีขอความลงในแค็ตตาล็อก หรือเอกสารท่ีแสดง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีเสนอราคาใหชัดเจน เพ่ือคณะกรรมการจัดหาพัสดุ

จะไดพิจารณาเอกสารและแค็ตตาล็อก ท่ีผูเสนอราคาไดเสนอมานั้นวามีคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะ

ตรงตามท่ีกําหนด โดยมหาวิทยาลัยถือเปนสาระสําคัญในการพิจารณาและเพ่ือประโยชนของผูขาย 
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ตัวอยางการเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ 

ขอกําหนดของมหาวิทยาลัย ขอเสนอของบริษัท หนาท่ีอางอิง 

หนวยความจําหลักเปนชนิด DDR4 

หรือดีกวา 

หนวยความจําหลักเปนชนิด DDR4 หนาท่ี 5  

จาก 20 

จอภาพมีขนาดไมนอยกวา 23 นิ้ว 

จํานวน 1 หนวย 

จอภาพมีขนาด 23 นิ้ว  

จํานวน 1 หนวย 

หนาท่ี 5  

จาก 20 

มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) 

ชนิด Solid State Drive ขนาด

ความจุไมนอยกวา 240 GB 

จํานวน 1 หนวย 

มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) 

ชนิด Solid State Drive  

ขนาดความจุ 256 GB  

จํานวน 1 หนวย 

หนาท่ี 6  

จาก 20 

 

7. วงเงินในการจัดหา 

 1,260,000 บาท (หนึ่งลานสองแสนหกหม่ืนบาทถวน) 
 

8. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวมเปนเกณฑ ซ่ึงเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ 

ตลอดจนคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 
 

9. ระยะเวลาในการดําเนินการ 

ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา ผูขายตองสงมอบเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 42 เครื่อง ณ 

สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

การติดตอสอบถามรายละเอียด 

หากตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเก่ียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจัดหา 

กรุณาใหความเห็นเปนลายลักษณอักษรมาท่ี กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

กอนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

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 


