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ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 42 เครื่อง
1. ความเปนมา
สํานักบรรณสารสนเทศ เปนหนวยงานหองสมุดที่ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศแกอาจารย นักศึกษาและ
บุคคลทั่วไป มีการใชเครื่องคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานและใหบริการอยางตอเนื่อง เครื่องคอมพิวเตอรดังกลาวมี
การใช งานค อนข า งหนั ก ป จ จุ บั น มี เ ครื่ องคอมพิว เตอร PC ที่ ใชในการปฏิบัติงานที่มี อายุ การใชง านเกิน 5 ป
ศักยภาพของเครื่องไมรองรับเทคโนโลยีใหมๆ ที่เปลี่ยนแปลงและที่จําเปนตอการพัฒนาสารสนเทศเพื่อใหบริการ
งานของหองสมุด บางเครื่องมีสภาพชํารุด เสื่อมสภาพ มีความจําเปนตองจัดสรรทดแทนใหม กอรปกับสํานักบรรณ
สารสนเทศ เปนหนวยงานที่ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอรที่มีใหบริการในปจจุบันไมเ พี ยง
พอที่จะรองรับอาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จึงมีความจําเปน
อยางยิ่งที่สํานักบรรณสารสนเทศจะตองไดรับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร PC ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช
งานเกิ น 5 ป สํ า หรั บ ผูป ฏิ บั ติงาน และจัดสรรเครื่องคอมพิว เตอร เพิ่ มเติมสํ าหรับ ให บ ริก ารคน คืน ทรัพ ยากร
สารสนเทศสําหรับผูใชบริการของหองสมุด
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดสรรทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร PC เดิมที่มีอายุการใชงานเกิน 5 ป ที่บุคลากรใชในการปฏิบัติงาน
และใหบริการสารสนเทศ
2. เพื่อจัดสรรใหมเพิ่มเติมสําหรับใหบริการคนคืนทรัพยากรสารสนเทศสําหรับผูใชบริการของหองสมุด
3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไมเปนบุคคลลมละลาย
3. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
4. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราวตามที่
ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงานของ
รัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
6. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

หนาที่ 2 จาก 5

7. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
8. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
9. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาได
มีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
10. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาหรือหามทําสัญญา
ตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
11. ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตอง
ครบถวนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
12. ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย (Electronic Government Procurement:
e - GP) อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง
13. ผูเสนอราคาซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละ
ครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามที่คณะกรรมการ 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. มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.2 GHz
1.3. มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 8 MB
2. หนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
2.1. เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
2.2. มี ห น ว ยประมวลผลเพื่ อ แสดงภาพติ ด ตั้ ง อยู ภ ายในหน ว ยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
2.3. มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 2 GB
3. หนวยความจํา
3.1. มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB
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4. หนวยจัดเก็บขอมูล
4.1. มี ห น ว ยจั ดเก็ บ ข อมู ล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอ ยกว า 2 TB หรื อ
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 ที่มีความละเอียดไมต่ํากวา 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. ระบบปฏิบัตกิ าร
10.1. มี ร ะบบปฏิ บั ติ ก าร Windows 10 Home Basic 64 bit หรื อ สู ง กว า ที่ มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ถู ก ต อ งตาม
กฎหมาย
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11. เงื่อนไขทั่วไปของเครื่องคอมพิวเตอร
11.1. จอภาพ แปนพิมพ เมาส และตัวเครื่องคอมพิวเตอร ตองเปนผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคา
เดียวกัน และเปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมาย
11.2. เปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากโรงงานที่ ได รับ การรั บรองมาตรฐานในอนุ กรม มอก.9000 หรือ ISO
9000 Series
11.3. เปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองมาตรฐานในอนุกรม มอก.14001 หรือ ISO
14001 Series
11.4. ผลิตภัณฑที่นํามาเสนอตองไดรับการรับรองมาตรฐาน 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® หรือมาตรฐานการประหยัดพลังงานอื่น
5. เงื่อนไขการรับประกัน
1. รับประกันอุป กรณทุกชิ้น สวน พรอมบริ การและอะไหล ฟรี เปนระยะเวลาไมน อยกวา 3 ป โดยไม คิด
คาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น นับแตวันที่ทําการสงมอบ
2. กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอรมีปญหาใชงานไมได ผูขายตองสงเจาหนาที่มาดําเนินการแกไขใหใชงานเปนปกติ
ภายในวันและเวลาราชการ (วันจันทร ถึงวันศุกร เวลา 08.30 – 16.30 น.) ทั้งนี้ตองไมเกิน 24 ชั่วโมง นับ
จากไดรับการแจงจากมหาวิทยาลัย ณ จุดติดตั้งเครื่อง (On Site Service)
6. เงื่อนไขการเสนอราคา
1. ผูเสนอราคาตองจัดทํารายละเอียดเปรียบเทียบคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอรที่มหาวิทยาลัยกําหนด
กับคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอรที่เสนอขายใหแกมหาวิทยาลัยในทุกขอกําหนด พรอมทั้งแนบแค็ตตาล็อก
หรือเอกสารหลักฐานตางๆ เพื่อเปนการยืนยัน
2. ผูเสนอราคาตองระบุหัวขอและขีดเสนใต หรือทําแถบสีขอความลงในแค็ตตาล็อก หรือเอกสารที่แสดง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอรที่เสนอราคาใหชัดเจน เพื่อคณะกรรมการจัดหาพัสดุ
จะไดพิจารณาเอกสารและแค็ตตาล็อก ที่ผูเสนอราคาไดเสนอมานั้นวามีคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะ
ตรงตามที่กําหนด โดยมหาวิทยาลัยถือเปนสาระสําคัญในการพิจารณาและเพื่อประโยชนของผูขาย
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ตัวอยางการเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ
ขอกําหนดของมหาวิทยาลัย
ขอเสนอของบริษัท
หนวยความจําหลักเปนชนิด DDR4 หนวยความจําหลักเปนชนิด DDR4
หรือดีกวา
จอภาพมีขนาดไมนอยกวา 23 นิ้ว จอภาพมีขนาด 23 นิ้ว
จํานวน 1 หนวย
จํานวน 1 หนวย
มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive)
ชนิด Solid State Drive ขนาด
ชนิด Solid State Drive
ความจุไมนอยกวา 240 GB
ขนาดความจุ 256 GB
จํานวน 1 หนวย
จํานวน 1 หนวย

หนาที่อางอิง
หนาที่ 5
จาก 20
หนาที่ 5
จาก 20
หนาที่ 6
จาก 20

7. วงเงินในการจัดหา
1,260,000 บาท (หนึ่งลานสองแสนหกหมื่นบาทถวน)
8. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวมเปนเกณฑ ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ
ตลอดจนคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
9. ระยะเวลาในการดําเนินการ
ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ผูขายตองสงมอบเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 42 เครื่อง ณ
สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การติดตอสอบถามรายละเอียด
หากตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหา
กรุณาใหความเห็นเปนลายลักษณอักษรมาที่ กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายในระยะเวลาที่กําหนด
กอนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
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

