ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
ประกวดราคาจัดซื้อไมโครโฟนชุดประชุม แบบดิจิทัล จานวน 1 ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1. ความเป็นมา
ด้วยสำนักเทคโนโลยีกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชมีหน้ำที่หลักในกำรให้บริกำรในรูปแบบต่ำงๆ
เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรผลิตสื่อกำรศึกษำทำงไกล สื่อวิทยุโทรทัศน์ วีดิทัศน์เพื่อกำรศึกษำ ตลอดจน
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรชุดวิชกำรประสบกำรวิชำชีพ กำรอบรมฝึกปฏิบัติประจำชุดวิชำของสำขำต่ำงๆ กำรสัมมนำเสริม
สัมมนำเข้ม กำรบริกำรโสตทัศนูปกรณ์ในด้ำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย กำรประชุมกองแผนงำน กำรให้บริกำรวิชำกำร
แก่บุคลำกรของมหำวิทยำลัย ไมโครโฟนชุดประชุมจึงเป็นอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่มีควำมจำเป็นในกำรให้บริกำรดังกล่ำว
ดังนั้นมหำวิทยำลัยจึงต้องจัดซื้อไมโครโฟนชุดประชุม เพื่อใช้ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กำรประชุมต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย
ซึ่งปัจจุบันมีไม่เพียงพอ ชำรุดและเสื่อมสภำพเนื่องจำกผ่ำนกำรใช้งำนอย่ำงต่อเนื่อง สำนักเทคโนโลยีกำรศึกษำจึงมีควำม
จำเป็นต้องจัดซื้อไมโครโฟนชุดประชุมดังกล่ำว
2. วัตถุประสงค์
จัดซื้อไมโครโฟนชุดประชุม เพื่อใช้ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย เช่น ประชุม กำรอภิปรำย
กำรบรรยำย กำรสัมมนำเสริม สัมมนำเข้ม อบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์วิชำชีพ และกิจกรรมอื่นๆ
3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา
1. มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
3. ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว เนื่องจำก
เป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง
กำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของหน่วยงำน
ของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำร
ผู้จัดกำรผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ

-27. เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล ผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่ำว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขัน
อย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government
Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง
4. ข้อกาหนดเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องนามายื่นในวันยื่นเอกสารประกวดราคา (เพิ่มเติม)
4.1 กำรเสนอรำยละเอียดของผลิตภัณฑ์ต้องทำกำรอ้ำงอิง ต้องระบุหัวข้อและขีดเส้นใต้ หรือทำแถบสีข้อควำม
ลงในเอกสำรต่ำง ๆ ที่นำมำแสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจน และระบุข้อกำหนดให้ครบถ้วน
4.2 ผู้เสนอรำคำต้องทำกำรเปรียบเทียบรำยกำรที่เสนอทุกข้อกำหนด ดังตัวอย่ำงในตำรำงที่ 1 โดยข้อกำหนดของ
มหำวิทยำลัยทุกข้อ ถือเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำสุดที่ผู้เสนอรำคำจะต้องปฏิบัติ และมหำวิทยำลัยถือเป็นสำระสำคัญ
ในกำรพิจำรณำและเพื่อประโยชน์ของผู้เสนอรำคำ
ตารางที่ 1 ตัวอย่างการเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ
ข้อเสนอของ
ข้อกำหนดของมหำวิทยำลัย
บริษัท
หน้ำที่อ้ำงอิง
1. มีเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล (MP3 RECORDER) ตรงตำมข้อกำหนด
หน้ำ 2 จำก 10
อยู่ภำยในตัวเครื่อง
2. ระบบตอบสนองควำมถี่ที่ 30 Hz – 20,000 Hz ตรงตำมข้อกำหนด
หน้ำ 3 จำก 10
หรือดีกว่ำ
พร้อมแสดงสัญลักษณ์
หัวข้อในแคตตำล๊อก

-34.3 ในกรณีที่ต้องมีกำรรับรองคุณลักษณะเฉพำะทำงเทคนิคหรือเอกสำรประกอบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำหรือกำรตรวจรับ ต้องรับรองโดยสำนักงำนใหญ่หรือสำนักงำนประจำประเทศไทย
ของบริษัทผู้ผลิตเท่ำนั้น
4.4 ในกรณีกำรเสนอรำยละเอียดต่ำง ๆ ของผลิตภัณฑ์ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำ
ณ วันที่เสนอรำคำเป็นเกณฑ์หลัก
5. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ไมโครโฟนชุดประชุม แบบดิจิทัล จานวน 1 ชุด
1. ไมโครโฟนชุดประชุม จานวน 2 ตัว
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
1.1 มีไมโครโฟนสำหรับประธำนชนิดอิเลคเตรทคอนเดนเซอร์พร้อมก้ำนชนิดโค้งงอได้ มีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ
480 มิลลิเมตร) และมีไฟที่คอไมโครโฟน
1.2 ก้ำนไมโครโฟนเป็นชนิดติดถำวร(ถอดไม่ได้) เพื่อควำมแข็งแรงทนทำนและไม่มีรอยต่อซึ่งอำจทำให้เกิดสัญญำณ
เสียงรบกวนจำกกำรโยกหรือปรับคอไมโครโฟนได้
1.3 หัวไมโครโฟนมีฟองน้ำอยู่ด้ำนในและครอบด้วยพลำสติก
1.4 มีไฟ LED สีขำวที่ฐำนไมค์แสดงสถำนะไมโครโฟนว่ำพร้อมสำหรับกำรเปิดพูดใช้งำนหรือไม่
1.5 มีไฟสีเขียวกระพริบบริเวณบนปุ่มกดและรอบหัวไมโครโฟนเพื่อแสดงสถำนะกำรรอคิวพูด
1.6 มีช่องสำหรับเสียบหูฟังสเตอริโอขนำด 3.5 mm. ซึ่งสำมำรถต่อสัญญำณเข้ำกับหูฟังหรือเครื่องบันทึกเสียง
พร้อมโวลลุ่มปรับระดับควำมดังของช่องเสียบหูฟัง
1.7 สำมำรถป้องกันสัญญำณรบกวนจำกโทรศัพท์มือถือ
1.8 มีลำโพงอยู่ในตัวเครื่อง โดยลำโพงและไมโครโฟนต้องทำงำนได้พร้อมกัน เพื่อให้เสียงในกำรประชุม
ที่สมจริงมำกที่สุด
1.9 มีสำยต่อพร้อมปลั๊กตัวผู้ชนิด 6 ขำ ยำวไม่น้อยกว่ำ 2 เมตร
1.10 มีสวิทซ์ตัดกำรสนทนำเมื่อกดจะมีเสียงเตือน (หรือจะปิดเสียงเตือนก็ได้) ไมโครโฟนของผู้ร่วมประชุม
อื่นจะถูกตัด และมีเพียงชุดประธำนเท่ำนั้นที่สำมำรถพูดได้จนกว่ำจะเลิกกดปุ่มสวิทซ์ตัดกำรสนทนำ
ไมโครโฟนอื่นจึงจะทำงำนได้
2. ไมโครโฟนชุดผู้ร่วมประชุม จานวน 50 ตัว
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
2.1 มีไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมชนิดอิเลคเตรทคอนเดนเซอร์พร้อมก้ำนชนิดโค้งงอได้
ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 480 มิลลิเมตร) และมีไฟที่คอไมโครโฟน
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2.2 ก้ำนไมโครโฟนเป็นชนิดติดถำวร(ถอดไม่ได้) เพื่อควำมแข็งแรงทนทำนและไม่มีรอยต่อซึ่งอำจทำให้เกิดสัญญำณ
เสียงรบกวนจำกกำรโยกหรือปรับคอไมโครโฟนได้
2.3 หัวไมโครโฟนมีฟองน้ำอยู่ด้ำนในและครอบด้วยพลำสติก
2.4 มีไฟ LED สีขำวที่ฐำนไมค์แสดงสถำนะไมโครโฟนว่ำพร้อมสำหรับกำรเปิดพูดใช้งำน
2.5 มีไฟสีเขียวกระพริบบริเวณบนปุ่มกดและรอบหัวไมโครโฟนเพื่อแสดงสถำนะกำรรอคิวพูด
2.6 มีช่องสำหรับเสียบหูฟังสเตอริโอขนำด 3.5 mm. ซึ่งสำมำรถต่อสัญญำณเข้ำกับหูฟังหรือเครื่องบันทึกเสียง
พร้อมโวลลุ่มปรับระดับควำมดังของช่องเสียบหูฟัง
2.7 สำมำรถป้องกันสัญญำณรบกวนจำกโทรศัพท์มือถือ
2.8 มีลำโพงอยู่ในตัวเครื่อง โดยลำโพงและไมโครโฟนต้องทำงำนได้พร้อมกัน เพื่อให้เสียงในกำรประชุม
ที่สมจริงมำกที่สุด
2.9 มีสำยต่อพร้อมปลั๊กตัวผู้ชนิด 6 ขำ ยำวไม่น้อยกว่ำ 2 เมตร
3. เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมการสนทนา จานวน 2 เครื่อง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
3.1 มีช่องสำหรับต่อแยกไปยังไมโครโฟนชุดประชุมได้ 2 ทำง และต่อไมโครโฟนได้ ไม่น้อยกว่ำ 80 ชุด
3.2 สำมำรถเลือกกำรจัดกำรไมโครโฟน ตัวเลือกกำรบันทึกและควบคุมกำรทำงำนที่รองรับเมนูภำษำไทยได้จำก
Web Browser ผ่ำนทำง Tablet, Laptop หรือ PC ได้
3.3 มีสวิทซ์เลือกแบบกำรทำงำนของระบบ ได้ไม่น้อยกว่ำ 4 แบบ คือ Open mode, Override mode,
Voice activation mode, Push to talk mode และสำมำรถกำหนดให้ผู้ร่วมประชุมสำมำรถพูดพร้อมกัน
ได้สูงสุด 10 คน
3.4 มีเครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล (MP3 RECORDER) อยู่ภำยในตัวเครื่อง
3.5 มีหน่วยควำมจำภำยในตัวเครื่องสำมำรถบันทึกได้สูงสุดถึง 8 ชั่วโมงและมีช่องเสียบแบบ Micro USB
เพื่อส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ได้
3.6 สำมำรถบันทึกเสียงลงบนหน่วยควำมจำแบบ USB Memory stick รองรับควำมจุได้ถึง 128 GB บันทึกได้นำน
สูงสุดถึง 4000 ชั่วโมงและสำมำรถตั้งคุณภำพเสียงได้ 4 ระดับ (64,96,128 และ 256 Kbit/Sec)
3.7 ด้ำนหน้ำเครื่องมี LED บอกสถำนะกำรทำงำนของเครื่อง เช่น สถำนะ เปิด-ปิด เครื่อง, ระดับสัญญำณเสียง
ไมโครโฟนโหมด และสถำนะของกำรบันทึก
3.8 รองรับกำรต่อใช้งำนร่วมกับกล้องFull HD แบบ หมุน ส่ำย ซูม เพื่อจับภำพผู้เข้ำร่วมประชุมที่กดพูดได้อัตโนมัติ
และต่อได้ไม่น้อยกว่ำ 6 กล้องต่อ 1 ระบบ

-53.9 สำมำรถเลือกฟังเสียงที่บันทึกจำกลำโพงมอนิเตอร์หรือช่องต่อหูฟังของชุดควบคุมได้
3.10 มีวงจรกำจัดเสียงหอนให้กับไมโครโฟนทุกตัวในระบบ (DIGITAL ACOUSTIC FEEDBACK SUPPRESSION)
อยู่ภำยในตัวเครื่องสำมำรถใช้งำนได้ทันทีโดยไม่ต้อง ดัดแปลงหรือเพิ่มอุปกรณ์เสริม
3.11 มีช่องเสียบหูฟังแบบสเตอริโอ ขนำด 3.5 mm.
3.12 มีช่องเสียบแบบ 3-pole XLR female สำหรับต่อไมโครโฟนภำยนอกพร้อมแหล่งจ่ำยไฟที่ สำหรับใช้งำน
กับไมโครโฟนชนิดคอนเดนเซอร์ได้
3.13 มีช่องเสียบแบบ RCA สำหรับต่อเข้ำ-ออกกับระบบเสียงภำยนอกและมีช่องต่อสัญญำณเสียงออกแบบ 4 ช่อง
สัญญำณแยกอิสระ
3.14 มีช่องสำหรับต่อกับอุปกรณ์ปรับแต่งเสียง (Audio Processor) จำกภำยนอกได้โดยตรง โดยไม่ต้องต่อผ่ำน
อุปกรณ์เสริมอื่นใด
3.15 สำมำรถต่อประชุมผ่ำนทำงโทรศัพท์ได้ โดยใช้อุปกรณ์เสริมต่ำงหำก
3.16 ระบบตอบสนองควำมถี่ที่ 30 Hz – 20,000 Hz หรือดีกว่ำ
3.17 อัตรำส่วนสัญญำณต่อสัญญำณรบกวน (S/N) ภำค Audio inputs มำกกว่ำ 93 dBA และภำค Audio outputs
มำกกว่ำ 93 dBA
เงื่อนไขการจัดซื้อ
1. ไมโครโฟนชุดประชุม ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ BOSCH ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มหำวิทยำลัยมีใช้งำนอยู่แล้ว
เพื่อให้สำมำรถใช้งำนรวมกันได้ จึงมีควำมจำเป็นต้องจัดซื้อผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ BOSCH
2. ผู้ขำยจะต้องนำไมโครโฟนชุดประชุม ไปติดตั้ง ณ อำคำรสัมมนำ 2 ห้องประชุม 5209
3. ผู้เสนอรำคำจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งกำรเป็นตัวแทนจำหน่ำยจำกผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ำในประเทศไทย
โดยยื่นเอกสำรพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
4. ผู้เสนอรำคำจะต้องมีหนังสือรับประกันกำรสำรองอะไหล่ให้กับมหำวิทยำลัย 3 ปี นับถัดจำกวันลงนำม
ลงนำมในสัญญำโดยยื่นเอกสำรพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบ
กำรพิจำรณำ
5. ต้องมีกำรรับประกันกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
6. ต้องมีคู่มือกำรใช้งำนภำษำไทย 2 ชุด
6. ระยะเวลาส่งมอบ
กำหนดกำรส่งมอบภำยใน 60 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ

-67. ระยะเวลาการดาเนินการ ปีงบประมำณ 2562
8. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์รำคำ
9. วงเงินในการจัดซื้อ
ในวงเงินงบประมำณ 1,180,000 บำท (หนึ่งล้ำนหนึ่งแสนแปดหมื่นบำทถ้วน) ซึ่งรวมภำษีมูลค่ำเพิ่มไว้ด้วยแล้ว
หมายเหตุ
ประชำชนผู้สนใจสำมำรถวิจำรณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่ำงขอบเขตของงำนนี้
(Term of Reference : TOR) เป็นลำยลักษณ์อักษร โดยทำงไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ ( EMS) ส่งไปที่กองพัสดุ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบำงพูด อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120 หรือทำงโทรสำรหมำยเลข 0-2503-3560, 0-2503-2598 หรือทำง E-mail :pm.proffice@stou.ac.th
โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้

