
 

 
                           ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR ) 

ประกวดราคาจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม 8228 อาคารบริภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ระบบ 

                                ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก(e-bidding) 

 

1. ความเป็นมา  
 ด้วยส ำนักเทคโนโลยีกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชมีหน้ำที่หลักในกำรให้บริกำรในรูปแบบต่ำงๆ 

เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน  กำรผลิตสื่อกำรศึกษำทำงไกล  สื่อวิทยุโทรทัศน์  วีดิทัศน์เพื่อกำรศึกษำ  ตลอดจน  

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรชุดวิชกำรประสบกำรวิชำชีพ กำรอบรมฝึกปฏิบัติประจ ำชุดวิชำของสำขำต่ำงๆ กำรสัมมนำเสริม 

สัมมนำเข้ม กำรบริกำรโสตทัศนูปกรณ์ในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่บุคลำกรของมหำวิทยำลัย 

รวมถึงกิจกรรม สำรระสังสรรค์ต่ำงๆ  ระบบโสตทัศนูปกรณ์จึงเป็นอุปกรณ์หลักที่มีควำมจ ำเป็นในกำรให้บริกำรดังกล่ำว 

ดังนั้นมหำวิทยำลัยจึงต้องจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยซึ่งปัจจุบัน 
เครื่องช ำรุดและเสื่อมสภำพเนื่องจำกผ่ำนกำรใช้งำนอย่ำงต่อเนื่องเป็นเวลำนำน ส ำนักเทคโนโลยีกำรศึกษำจึงมีควำมจ ำเป็น 

ต้องจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือทดแทนเครื่องเดิม 
 

  

2. วัตถุประสงค์ 
           จัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม 8228 อำคำรบริภัณฑ์ เพ่ือใช้ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของ 
มหำวิทยำลัยเช่น ประชุมกำรอภิปรำย กำรบรรยำย กำรสัมมนำเสริม สัมมนำเข้ม อบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์
วิชำชีพ และกิจกรรมอ่ืนๆ 
  
3. คุณสมบัติผู้มีสิทธเสนอราคา 

 
1. มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 

 

 
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 

  

 
3. ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 

  

 
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว เนื่องจำก 

เป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง 

ก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
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5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของหน่วยงำน 

ของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำร 

ผู้จัดกำรผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 

 
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ 

ภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
  

 
7. เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล ผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 

ดังกล่ำว 
    

 
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่มหำวิทยำลัยสุโขทัย- 

ธรรมำธิรำช ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขัน 

อย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

 
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้ยื่นข้อเสนอ 

ได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

 
10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government  

Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง  
       

 
11. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง ตำมคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 
 

 
12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย 

 
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ ตำมท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 

    

 
13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงิน 

 
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ ตำมท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 
  

 4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

    ระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม 8228 อาคารบริภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ระบบ 

1. ระบบเสียง ประกอบด้วย 
1.1 เครื่องผสมสัญญำณเสียง จ ำนวน 1 เครื่อง 
1.2 เครื่องปรับแต่งเสียงแบบดิจิตอล จ ำนวน 1 เครื่อง 
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1.3 เครื่องขยำยเสียงแบบ Multi Channel จ ำนวน 1 เครื่อง 
1.4 ล ำโพงแบบ 2 ทำง จ ำนวน 4 ตู้ 
1.5 ไมโครโฟนแบบไร้สำย ย่ำนควำมถ่ี UHF จ ำนวน 2 ชุด 
1.6 เครื่องเล่น DVD/CD/BLU-RAY จ ำนวน 1 เครื่อง 
1.7 เครื่องเล่นและบันทึกเสียงแบบดิจิตอล จ ำนวน 1 เครื่อง 
1.8 ไมโครโฟนแบบสำย จ ำนวน 4 ตัว 

2. ระบบภาพ ประกอบด้วย 
2.1 เครื่องโปรเจคเตอร์ จ ำนวน 1 เครื่อง 
2.2 จอรับภำพแบบมอเตอร์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 120 นิ้ว จ ำนวน 1 จอ  
2.3 เครื่องโทรทัศน์ แอลอีดี ทีวี ขนำดไม่น้อยกว่ำ 55 นิ้ว จ ำนวน 2 เครื่อง 
2.4  เครื่องเลือกสัญญำณภำพ จ ำนวน 1 เครื่อง 

     3. ระบบแสง ประกอบด้วย  

     3.1 เครื่องควบคุมไฟ จ ำนวน 1 เครื่อง 
     3.2 ไฟพำร์ชนิด LED จ ำนวน 6 โคม 
     3.3 ไฟมูฟวิ่งเฮด จ ำนวน 1 โคม  
4. ตู้ RACK ส าหรับติดตั้งอุปกรณ์  จ านวน 1 ชุด 

ระบบเสียง ประกอบด้วย  

       1. เครื่องผสมสัญญาณเสียง 
            1.1 สำมำรถรับสัญญำณเสียงได้ 8 Mono 4 Stereo  

 1.2 สำมำรถควบคุม Compressor ได้อิสระในช่องอินพุทไมโครโฟนโดยมีให้ไม่ 
      น้อยกว่ำ 8 ช่องสัญญำณ 
 1.3 มีดิจิตอลเอฟเฟ็กซ์ไม่น้อยกว่ำ 2 ชุด 
1.4 มีช่องต่อสัญญำณขำออกอย่ำงน้อย ดังนี้ 

- Stereo out จ ำนวน 1 ชุด 
- AUX out จ ำนวน 2 ชุด 
- CH INSERT จ ำนวน 8 ชุด 
- REC OUT จ ำนวน 1 ชุด 
- MONITOR OUT จ ำนวน 1 ชุด 
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- GROUP OUT จ ำนวน 4 ชุด 
- PHONE OUT จ ำนวน 1 ชุด 

                   2. เครื่องปรับแต่งเสียงแบบดิจิตอล  

   2.1 สำมำรถต่อสัญญำณขำเข้ำได้อย่ำงน้อย4 ช่องในแบบ Balanced 
   2.2 สำมำรถต่อสัญญำณขำออกได้อย่ำงน้อย4 ช่องในแบบ Balanced 
   2.3 สำมำรถเชื่อมต่อในระบบ Network ได้ 
   2.4 ระดับสัญญำณขำเข้ำตั้งแต่ -40 ถึง +15 dB ใน 0.25 dB ต่อสเตป 
   2.5 ควำมต้ำนทำนขำเข้ำมำกกว่ำ 10 กิโลโอห์ม 
   2.6 ระดับสัญญำณขำเข้ำสูงสุด +20 dBu 
   2.7 ควำมต้ำนทำนขำออก 50 โอห์ม 
   2.8 ระดับสัญญำณขำออกสูงสุด +20 dBu 
   2.9 มีไฟแสดงระดับสัญญำณแบบ Multi-Color Type 
   2.10 มีฟังก์ชั่นปรับแต่งสัญญำณเสียง 

                   3. เครื่องขยายเสียงแบบ Multi Channel 

             3.1 เป็นเครื่องขยำยเสียงแบบ Network4 Channel 

             3.2 ให้ก ำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ1200 วัตต์ โดยสำมำรถท ำงำนในแบบ 

- 100V x 2 ที่ 600 วัตต์ 
- 70 V x 2 ที่ 600 วัตต์ 
- 4 โอห์ม 4 ช่อง ที่ 300 วัตต์ 
- 8 โอห์ม 4 ช่อง ที่ 150 วัตต์ 
- 100 V x 1 และ 4 โอห์ม x 2 ที่ 600 วัตต/์300 วัตต์ 
- 70 V x 1 และ 4 โอห์ม x 2 ที่ 600 วัตต์/300 วัตต์ 

  3.3 ควำมต้ำนทำนขำเข้ำ 40 กิโลโอห์ม 
  3.4 ช่องสัญญำณขำเข้ำแบบ 3.5 mm. Euro Block 
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                4. ล าโพงแบบ 2 ทาง  

4.1 เป็นล ำโพงแบบ 2 ทำงท่ีออกแบบมำส ำหรับใช้ได้ทั้งภำยในและภำยนอก 
4.2 ดอกล ำโพงเสียงทุ้มขนำดไม่น้อยกว่ำ8 นิ้ว HYCONE Treated 
4.3 ดอกล ำโพงเสียงแหลมขนำดไม่น้อยกว่ำ1 นิ้ว Titanium 
4.4 ให้ก ำลังเสียง 150 วัตต์ในแบบ BYPASS หรือปรับก ำลังเสียงได้ตั้งแต่ 0.94-60 วัตต์ 
     ในแบบหม้อแปลง 
4.5 ตอบสนองควำมถี่ 65-20000 Hz หรือดีกว่ำ 

                5. ไมโครโฟนไร้สาย ย่านความถี่ UHF  

                     5.1 ตัวรับสญัญำณใช้เสำอำกำศแบบถอดได้ 2 เสำ แบบ ¼ Wave 

5.2 มีหน้ำจอแสดงผลแบบ LCD 
5.3 ช่องสัญญำณขำออกแบบ XLR และ ¼” 
5.4 สำมำรถล็อคควำมถ่ีและปุ่มเปิดปิดได้ 
5.5 ตัวไมโครโฟนเป็นแบบมือถือมีตัวแสดงสถำนะแบตเตอรี่ 
5.6 ระยะกำรรับ-ส่งสัญญำณ ไม่น้อยกว่ำ 100 เมตร 

                6. เครื่องเล่น DVD/CD/BLU-RAY 

6.1 สำมำรถเล่นแผ่น DVD,VCD,CD,WMA,MP3,JPEG,BLU-RAYได้ 
6.2 รองรับสัญญำณเสียง Dolby Digital 
6.3 ช่องต่อ USB ส ำหรับเล่นไฟล์เพลงและภำพยนตร์ 

                7. เครื่องเล่นและบันทึกเสียงแบบดิจิตอล  

7.1 สำมำรถเล่นและบันทึกเสียงบนกำร์ดชนิด SD/MMC ได้ 
7.2 สำมำรถปรับระดับคุณภำพเสียงส ำหรับกำรบันทึกได้ไม่น้อยกว่ำ 3 ระดับ 
7.3 ตอบสนองควำมถี่ 15-15000 Hz หรือดีกว่ำ 
7.4 ระดับสัญญำณเสียงต่อสัญญำณรบกวนไม่น้อยกว่ำ 65 dB 
7.5 ควำมเพ้ียนทำง HARMONIC น้อยกว่ำ 0.2% 
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                   8. ไมโครโฟนแบบสาย  

                        8.1 เป็นไมโครโฟนชนิด Dynamic แบบ Cardioid  

                        8.2 มีควำมถ่ีตอบสนองที่ 50 – 15,000 Hz  

                        8.3 มีค่ำ Sensitivity -54.5 dBV/Pa (1.85 mV)  

                        8.4 มีค่ำ Impedance 150 Ohm  

                        8.5 ช่องเชื่อมต่อชนิด XLR  

ระบบภาพ ประกอบด้วย 

           1. เครื่องโปรเจคเตอร์  
1.1 เป็นเครื่องฉำยสื่อผสมแบบเลนส์เดียวชนิด 3LCD  
1.2 ต้องมีก ำลังส่องสว่ำงไม่น้อยกว่ำ 5000 Lumens 
1.3 ต้องสำมำรถแสดงผลที่ควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำระดับ WUXGA  
1.4 สำมำรถปรับแก้ Keystone ได ้

                2. จอรับภาพแบบมอเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว 

                     2.1 กล่องจอรับภำพท ำด้วยโลหะแข็งแรง ควบคุมกำรขึ้น-ลงของจอ 

                          และม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ 

2.2 สำมำรถควบคุมกำรขึ้นลงของจอรับภำพด้วย รีโมทมีสำยและไร้สำยได้ 

2.3 เนื้อจอท ำจำกวัสดุไฟเบอร์ สำมำรถป้องกันเชื้อรำ และกำรติดไฟ 

2.4 เนื้อจอเป็นชิ้นเดียวไร้รอยต่อมีขอบจอสีด ำและหลังจอเคลือบสีด ำ 

           3. เครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี ทีวี ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว  

3.1 เป็นจอแบบแอลอีดีทีวี ขนำดไม่น้อยกว่ำ 55 นิ้ว 

3.2 ให้ควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1920x1080 

3.3 มีช่องต่อสัญญำณ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง 

3.4 มีช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

3.5 มีแป้นเหล็กยึดกับผนังหรือฝ้ำเพดำนได้ และสำมำรถยืด-หดได้ 
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           4. เครื่องเลือกสัญญาณภาพ 
                4.1 เป็นเครื่องเลือกสัญญำณแบบ HDMI 4 IN 4 OUT 

4.2 ให้ควำมละเอียดภำพได้ตั้งแต่ 1080p,1080i,720p,480p 
4.3 รองรับสัญญำณเสียงแบบ Dolby True HD,DTS HD 
4.4 รองรับสัญญำณได้ไม่น้อยกว่ำ15เมตรส ำหรับสำยขนำด 24 AWG 

ระบบแสง ประกอบด้วย 

           1. เครื่องควบคุมไฟ 

                    1.1 สำมำรถควบคุมระบบไฟด้วยสัญญำณ DMX 512 
                    1.2 มี Fader 16 แถว 32 pages 

           2. ไฟพาร์ชนิด LED  

                    2.1 เป็นโคมไฟพำร์ชนิดหลอด LED ขนำด 3 วัตต์ 

               2.2 มีหลอดไฟ LED ไม่น้อยกว่ำ 50 หลอด 

                    2.3 มีช่องส ำหรับต่อสัญญำณ DMX 

          3. ไฟมูฟว่ิงเฮด   

                    3.1 เป็นไฟชนิดมูฟวิ่งเฮดแบบ LED หัวกลมขนำด 12 วัตต์ต่อหลอด 
                    3.2 มีหลอดไฟ LED ไม่น้อยกว่ำ 35 หลอด 
                    3.3 องศำในกำรท ำงำนไม่น้อยกว่ำ 280 องศำ 
                    3.4 มีช่องส ำหรับต่อสัญญำณ DMX 

 ตู้ RACK ส าหรับติดตั้งอุปกรณ์   

                   1. ตู้ RACK มตรำฐำน 19 นิ้ว ขนำดสำมำรถใส่อุปกรณ์ได้ครบถ้วน 

                    2. มี AC OUTLET แบบรำงได้มำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงไฟฟ้ำ  

                    3. มีฝำปิดดำ้นหน้ำ พร้อมกุญแจล็อค 
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เงื่อนไขการติดตั้ง 

1. ผู้ขำยจะต้องจัดหำผู้ติดตั้งระบบเสียง ระบบภำพและระบบแสง ที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญและเคยมีประสบกำรณ์ 

ติดตั้งระบบเสียง ระบบเสียงและระบบแสง ส ำหรับห้องประชุมมำด ำเนินกำรติดตั้ง 

2. ผู้ขำยจะต้องน ำอุปกรณ์ระบบเสียง ระบบเสียงและระบบแสง ไปติดตั้งห้องประชุม 8228 อำคำรบริภัณฑ์ 
ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. ผู้ขำยต้องเดินสำยรับสัญญำณไมโครโฟน บริเวณหน้ำห้องประชุม จ ำนวน 8 ช่อง แบบขั้ว XLR (เมีย) 

4. ในกำรติดตั้งอุปกรณ์พร้อมเดินสำยผู้ขำยจะต้องท ำ SHOP DRAWING และ SHOP DIAGRAM ส่งคณะกรรมกำร 

เพ่ือพิจำรณำก่อนกำรติดตั้ง  

5. ในกำรติดตั้งเดินสำยสัญญำณต่ำงๆ จะต้องเรียบร้อยง่ำยในกำรตรวจสอบระหว่ำงกำรใช้งำน สำยสัญญำณจะต้อง 

มีเครื่องหมำยแสดงด้วยรหัสสี ป้ำยบอกสำยสัญญำณให้ชัดเจนและกำรเดินสำยสัญญำณและสำยควบคุมต่ำงๆ 

โดยทั่วไปให้ร้อยในท่อโลหะหรือรำงขำว ตำมควำมเหมำะสม  

6. สำยสัญญำณที่ใช้น ำสัญญำณภำพให้ใช้ตำมข้อก ำหนด  

7. กำรติดตั้งอุปกรณ์ต่ำงๆ ของระบบต้องใช้อุปกรณ์ประกอบซึ่งเป็นมำตรฐำนของผู้ผลิตหรือผู้ผลิตแนะน ำ 

8. เมื่อมีกำรติดตั้งระบบเสร็จสมบูรณ์ต้องท ำกำรทดสอบกำรท ำงำนของระบบในกรณีต่ำงๆเพ่ือแสดงว่ำมีกำรท ำงำนที่
ถูกต้องและสมบูรณ์จนเป็นที่พอใจของคณะกรรมกำรตรวจรับ พร้อมจัดส่งคู่มือ กำรใช้งำนของระบบ, แคตตำ 

ล็อคภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ให้คณะกรรมกำรในกำรตรวจรับ  

9. ผู้ขำยจะต้องจัดหำและติดตั้งครุภัณฑ์ระบบเสียง ระบบภำพและระบบแสงตำมบัญชีรำยกำรปริมำณ 

10. ผู้ขำยจะต้องท ำกำรติดตั้งในพ้ืนที่ที่ต้องด ำเนินกำร หรือเคลื่อนย้ำย วัสดุของเดิม เช่น ผนัง ฝ้ำ เพดำน อ่ืนๆ 

ผู้ขำยจะต้องปฏิบัติงำนด้วยควำมระมัดระวังเพ่ือไม่ให้เกิดควำมเสียหำย  

11. ผู้ขำยจะต้องจัดท ำสำยไมโครโฟน ยำว 10 เมตร, จ ำนวน 5 เส้น, แบบขั้ว XLR , ด้ำนหัวสำย-ปลำยสำย, ผู้-ผู ้

12. ผู้ขำยจะต้องจัดท ำสำย VGA ยำว 10 เมตร, จ ำนวน 5 เส้น, ด้ำนหัวสำย-ปลำยสำย, ผู้-เมีย 

13. ผู้ขำยจะต้องจัดท ำสำย HDMI ยำว 10 เมตร, จ ำนวน 5 เสน้ 
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14. ผู้เสนอรำคำจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยจำกผู้ผลิตหรือผู้น ำเข้ำในประเทศไทย 

(เครื่องผสมสัญญำณเสียง , เครื่องโปรเจคเตอร์ ) โดยยื่นเอกสำรพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ 

15. ผู้เสนอรำคำจะต้องมีหนังสือรับประกันกำรส ำรองอะไหล่ให้กับมหำวิทยำลัย 3 ปี นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 

(เครื่องผสมสัญญำณเสียง , เครื่องโปรเจคเตอร์) โดยยื่นเอกสำรพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ  
16. ต้องมีคู่มือกำรใช้งำนภำษำไทย จ ำนวน 3 ชุด 

17. ผู้ขำยต้องรับประกันกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 

 

อุปกรณ์ทั่วไป 

1. ส ำหรับกำรต่อล ำโพง ก ำหนดให้ใช้สำยล ำโพงคุณภำพสูงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ดังนี้ HOSIWELL, AMPHENOL, 

THAI YAZAKI, BELDEN, CANARE, KELSEY, KLOTZ, KRAMER, EXTRON, ขนำดไม่น้อยกว่ำ 

2 x 2.5 SQ.MM. หรือเทียบเท่ำ  

2. ก ำหนดให้ใช้หัวต่อล ำโพงคุณภำพสูงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ดังนี้ AMPHENOL, CANARE, NEUTRIK, SWITCHCRAFT 

 หรือเทียบเท่ำ  

3. ก ำหนดให้ใช้สำยน ำสัญญำณเสียง (สำยไมโครโฟน) ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ในระบบมีขนำด 22-24 AWG หรือใหญ่กว่ำ 

ชีลด์ไม่น้อยกว่ำ 95% ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ดังนี้ HOSIWELL, AMPHENOL, BELDEN, CANARE, CAROL, EXTRON, 
KELSEY, KLOTZ, KRAMER หรือเทียบเท่ำ  

4. ก ำหนดให้ใช้สำยน ำสัญญำณคอมพิวเตอร์ (VGA/XGA SIGNAL) ขนำดมำตรฐำนและคุณภำพสูงสัญญำณรบกวนต่ ำ
ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ดังนี้ BELDEN, CANARE, CAROL, EXTRON, KELSEY, KRAMER, HOSIWELL, AMPHENOL, 
THAI YAZAKI หรือเทียบเท่ำ 

5. ก ำหนดให้ใช้หัวต่อสัญญำณเสียง-ภำพ, สัญญำณภำพคอมพิวเตอร์ (RCA, BNC, VGA 15 PIN, PHONE, XLR) 

ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ในระบบ ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ดังนี้ AMPHENOL, CANARE, EXTRON, NEUTRIK, KRAMER, 
SWITCHCRAFT หรือเทียบเท่ำ 
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6. ก ำหนดให้ใช้แผ่น PLATE PANEL ที่ใช้ยึดขั้วต่อสัญญำณภำพ-เสียง แบบแข็งแรงทนทำน หรือ ติดผนัง ชนิด 

ไร้สนิม หรือชุดส ำหรับฝังพื้นโดยเฉพำะยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ดังนี้ BTICINO, AMPHENOL, CLIPSAL, EXTRON, 
KRAMER, MATSUSHITA, NATIONAL, PANASONIC หรือเทียบเท่ำ  

7. ก ำหนดให้ใช้สำยไฟฟ้ำแรงดันต่ ำแบบหุ้มฉนวนชั้นเดียว THW ขนำด 2.5 SQ.MM.หรือใหญ่กว่ำยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ดังนี้ 
BANGKOK CABLE, JAROONG THAI, PHELPS DODGE, THAI UNION WIRE, THAI YAZAKI ที่ได้มำตรฐำน มอก. 
เลือกใช้สีให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของกำรไฟฟ้ำหรือเทียบเท่ำ  

8. วัสดุอุปกรณ์ใดๆ ที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรติดตั้งเพ่ือให้เกิดควำมม่ันคงแข็งแรง และปลอดภัย รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ใดๆ ที่
ต้องใช้ในระบบเสียง ระบบภำพ และระบบแสง ผู้ขำยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดหำแม้จะไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร 
เพ่ือให้ระบบมีประสิทธิภำพ 

 

5. ระยะเวลาส่งมอบ    

            ก ำหนดกำรส่งมอบภำยใน 90 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ    ปีงบประมำณ 2562 

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ    ใช้เกณฑ์รำคำ 

8. วงเงินในการจัดซื้อ 

 
ในวงเงินงบประมำณ  1,000,000  บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) ซึ่งรวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมไว้ด้วยแล้ว 

หมายเหตุ 
     

               ประชำชนผู้สนใจสำมำรถวิจำรณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่ำงขอบเขตของงำนนี้  

(Term of Reference : TOR) เป็นลำยลักษณ์อักษร โดยทำงไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ ( EMS) ส่งไปที่กองพัสดุ 

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  เลขที่ 9/9  หมู่ 9  ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลบำงพูด อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

11120 หรือทำงโทรสำรหมำยเลข 0-2503-3560, 0-2503-2598 หรือทำง  E-mail :pm.proffice@stou.ac.th  

 โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ 

 

 


