ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว
พร้อมติดตั้ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จานวน 180 เครื่อง และ
ระบบเสารับสัญญาณภาพ แบบดิจิทัล พร้อมติดตั้ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จานวน 1 ระบบ

1. ความเป็นมา
ด้วยสำนักเทคโนโลยีกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยมีกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยเกี่ยวกับกำรเรียน
กำรสอน กำรจัดประชุม บรรยำย สัมมนำ กำรจัดงำนเลี้ยงและงำนแสดงต่ำงๆ เครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
นั้นจัดซื้อใหม่เพื่อใช้ประกอบในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กิจกรรมประสบกำรณ์วิชำชีพ กำรอบรมเข้ม ชุดวิชำต่ำงๆ
กำรประชุม กำรบรรยำย กำรอภิปรำย รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ของมหำวิทยำลัยและห้องพัก อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ
เพื่อติดตำมข่ำวสำร เนื่องจำกปัจจุบันยังไม่มีเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) และระบบเสำรับสัญญำณภำพ
ภำยในห้องพักจึงมีควำมจำเป็นต้องจัดซื้อใหม่
2. วัตถุประสงค์
จัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) และระบบเสำรับสัญญำณภำพ เพื่อใช้ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิทยำลัย เช่น ประชุมกำรอภิปรำย กำรบรรยำย กำรสัมมนำเสริม สัมมนำเข้ม อบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์
วิชำชีพ และสำหรับห้องพักต่ำงๆ อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ
3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา
1. มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
3. ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว เนื่องจำก
เป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง
กำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของหน่วยงำน
ของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำร
ผู้จัดกำรผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย

-26. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
7. เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล ผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่ำว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขัน
อย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government
Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง
4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. เครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว พร้อมติดตั้ง
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จานวน 180 เครื่อง
1. ต้องมีขนำดจอภำพไม่น้อยกว่ำ 32 นิ้ว แบบ Smart TV
2. สำมำรถรับสัญญำณภำพ แบบ Digital TV ในตัวเครื่องได้
3. มีควำมดังของเสียงไม่น้อยกว่ำ 10 วัตต์ + 10 วัตต์ สเตอริโอ
4. มีควำมละเอียดของจอภำพ (Resolution) ไม่น้อยกว่ำ 1366 X 768 พิกเซล
5. มีช่องต่อแบบ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่องสัญญำณ เพื่อกำรเชื่อมต่อสัญญำณภำพและเสียง
6. มีช่องต่อแบบ USB ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่องสัญญำณ เพื่อรองรับไฟล์ ภำพ เพลง และภำพยนตร์
7. สำมำรถเชื่อมต่อสมำร์ทโฟน , แท็ปเล็ต แบบไร้สำยได้
8. สำมำรถปรับควำมสว่ำงของภำพได้อัตโนมัติ

-3เงื่อนไขการจัดซื้อ
1. ผู้ขำยต้องนำเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 180 เครื่อง ไปติดตั้ง ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ
ตำมจุดที่คณะกรรมกำรตรวจรับกำหนด
2. ผู้ขำยต้องนำเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 3 เครื่อง ของเดิมจำกอำคำรบริกำร 2 ชั้น 3 ไปติดตั้ง
ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณหน้ำห้องประชุมห้องใหญ่ชั้น 2, ห้องอำหำรใหญ่ชั้น 1, ล๊อปบี้ชั้น 1
3. ผู้ขำยต้องมีแป้นเหล็กสำหรับยึดกับผนัง และแป้นเหล็กสำมำรถปรับยืด-หดได้ ยื่นแบบพร้อมกำรเสนอรำคำ
4. ผู้ขำยต้องเดินสำยสัญญำณ RG6 จำกเครื่องโทรทัศน์ไปยังจุดเอำต์เลททีวี (OUTLET TV) โดยใส่รำงพีวีซีสีขำว
ให้เรียบรัอย
5. ผู้ขำยต้องใช้สำยไฟฟ้ำ,สำยสัญญำณ,บล็อก,ท่อ,รำง, ที่มีคุณภำพไม่ต่ำกว่ำกว่ำยี่ห้อ COMSCOPE, Dby, Proline,
THAI YAZAKI, BANGKOK, HACO, NANO, PANASONIC หรือดีกว่ำ
6. ถ้ำวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้ระบุในรำยกำร และทำให้สัญญำณภำพคมชัด ไม่มีสัญญำณรบกวน ผู้ขำยจะต้องรับผิดชอบ
จัดหำ เพื่อให้ได้ภำพที่คมชัดและสมบูรณ์
7. ผู้ขำยต้องมีหนังสือรับประกันกำรสำรองอะไหล่ให้กับมหำวิทยำลัยไม่น้อยกว่ำ 3 ปี
8. ผู้ขำยต้องมีหนังสือแต่งตั้งกำรเป็นตัวแทนจำหน่ำยจำกบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ำ ในประเทศไทยโดยตรง
โดยยื่นเอกสำรพร้อมกำรเสนอรำคำ
9. ต้องมีคู่มือกำรใช้งำนภำษำไทย
2. ระบบเสารับสัญญาณภาพ แบบดิจิทัล พร้อมติดตั้ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จานวน 1 ระบบ
1. ต้องมีแผงรับสัญญำณและติดตั้งแผงรับสัญญำณดิจิตอล 27E (ANTENA DIGITAL 27E) พร้อมเสำทำวเวอร์ (TOWER)
สูงไม่น้อยกว่ำ 2 เมตร เป็นเสำเหล็กแป๊บกลมเคลือบกัลวำไนซ์
2. ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันฟ้ำผ่ำและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้ำผ่ำ (SAVETY) พร้อมเดินสำยสัญญำณ RG11 ใส่ท่อพีวีซี
3. ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันสัญญำณรบกวนและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัญญำณรบกวน (SAVETY DIGITALFILTR 4G Freq :
470-790 MHz) หรือดีกว่ำ
4. ต้องติดตั้งสปิตเตอร์หกทำงแยกสัญญำณไปยังบูสเตอร์ (BOOSTER) ชั้น 1,5,6,7,8,9
(SPLITTER 6 WAY 75 OHM FREQUECY 5-2400 MHz) หรือดีกว่ำ
5. ต้องติดตั้งอุปกรณ์ ชั้น 1,2 ( หน้ำห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 , ห้องอำหำรใหญ่ชั้น 1 , บริเวณล๊อบบี้ชั้น 1)
รำยละเอียดดังต่อไปนี้
5.1 ต้องติดตั้งสปิตเตอร์สองทำง (SPLITTER 2 WAY 75 OHM FREQUECY 5-2400 MHz) จำนวน 1 ชุด หรือดีกว่ำ

-45.2 ต้องติดตั้งแท็ปออฟสี่ทำง (TAP-OFF 4 WAY 2.4 GHz ) จำนวน 1 ชุด หรือดีกว่ำ
5.3 ต้องติดตั้งเอำต์เลททีวี (OUTLET TV) จำนวน 3 จุด
6. ต้องติดตั้งอุปกรณ์ ชั้น 5 รำยละเอียดดังนี้
6.1 ต้องติดตั้งสปิตเตอร์สองทำง (SPLITTER 2 WAY 75 OHM FREQUECY 5-2400 MHz) จำนวน 1 ชุด หรือดีกว่ำ
6.2 ต้องติดตั้งแท็ปออฟสี่ทำง (TAP-OFF 4 WAY 2.4 GHz ) จำนวน 10 ชุด หรือดีกว่ำ
6.3 ต้องติดตั้งเอำต์เลททีวี (OUTLET TV) จำนวน 37 จุด
7. ต้องติดตั้งอุปกรณ์ ชั้น 6 รำยละเอียดดังนี้
7.1 ต้องติดตั้งสปิตเตอร์สองทำง (SPLITTER 2 WAY 75 OHM FREQUECY 5-2400 MHz) จำนวน 1 ชุด หรือดีกว่ำ
7.2 ต้องติดตั้งแท็ปออฟสี่ทำง (TAP-OFF 4 WAY 2.4 GHz ) จำนวน 10 ชุด หรือดีกว่ำ
7.3 ต้องติดตั้งเอำต์เลททีวี (OUTLET TV) จำนวน 38 จุด
8. ต้องติดตั้งอุปกรณ์ ชั้น 7 รำยละเอียดดังนี้
8.1 ต้องติดตั้งสปิตเตอร์สองทำง (SPLITTER 2 WAY 75 OHM FREQUECY 5-2400 MHz) จำนวน 1 ชุด หรือดีกว่ำ
8.2 ต้องติดตั้งแท็ปออฟสี่ทำง (TAP-OFF 4 WAY 2.4 GHz ) จำนวน 10 ชุด หรือดีกว่ำ
8.3 ต้องติดตั้งเอำต์เลททีวี (OUTLET TV) จำนวน 38 จุด
9. ต้องติดตั้งอุปกรณ์ ชั้น 8 รำยละเอียดดังนี้
9.1 ต้องติดตั้งสปิตเตอร์สองทำง (SPLITTER 2 WAY 75 OHM FREQUECY 5-2400 MHz) จำนวน 1 ชุด หรือดีกว่ำ
9.2 ต้องติดตั้งแท็ปออฟสี่ทำง (TAP-OFF 4 WAY 2.4 GHz ) จำนวน 10 ชุด หรือดีกว่ำ
9.3 ต้องติดตั้งเอำต์เลททีวี (OUTLET TV) จำนวน 38 จุด
10. ต้องติดตั้งอุปกรณ์ ชั้น 9 รำยละเอียดดังนี้
10.1 ต้องติดตั้งสปิตเตอร์สองทำง (SPLITTER 2 WAY 75 OHM FREQUECY 5-2400 MHz) จำนวน 1 ชุด หรือดีกว่ำ
10.2 ต้องติดตั้งแท็ปออฟสี่ทำง (TAP-OFF 4 WAY 2.4 GHz ) จำนวน 8 ชุด หรือดีกว่ำ
10.3 ต้องติดตั้งเอำต์เลททีวี (OUTLET TV) จำนวน 29 จุด
เงื่อนไขการจัดซื้อ
1. ผู้ขำยจะต้องเดินสำยสัญญำณ RG6 ถ้ำเดินสำยภำยนอกฝ้ำและภำยนอกผนัง จะต้องใส่ท่อหรือรำง พีวีซี สีขำว
ให้เรียบรัอย ถ้ำเดินสำยสัญญำณบนฝ้ำเพดำน จะต้องร้อยท่อเหล็กอ่อนให้เรียบร้อย
2. ผู้ขำยจะต้องติดตั้งเอำต์เลททีวี (OUTLET TV) บริเวณจุดและห้องตำมที่คณะกรรมกำรตรวจรับกำหนดให้ครบถ้วน
โดยติดตั้งแบบติดลอยหรือแบบฝัง ตำมสภำพหน้ำงำนและควำมเหมำะสมของห้อง

-53. ผู้ขำยจะต้องใช้สำยไฟฟ้ำ,สำยสัญญำณ,บล็อก,ท่อ,รำง, ที่มีคุณภำพไม่ต่ำกว่ำกว่ำยี่ห้อ COMSCOPE, DBy, Proline,
4. ผู้ขำยจะต้องจัดส่ง SHOP DRAWING และ SHOP DIAGRAM กำรติดตั้งให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ
5. ถ้ำวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้ระบุในรำยกำร และทำให้สัญญำณภำพคมชัด ไม่มีสัญญำณรบกวน ผู้ขำยจะต้องรับผิดชอบ
จัดหำเพื่อให้ได้ภำพที่คมชัดและสมบูรณ์
6. ผู้ขำยต้องมีหนังสือแต่งตั้งกำรเป็นตัวแทนจำหน่ำยจำกบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ำในประเทศไทย
โดยยื่นเอกสำรพร้อมกำรเสนอรำคำ (แผงรับสัญญำณดิจิตอล , บูสเตอร์ขยำยสัญญำณ)
7. ผู้เสนอรำคำต้องมีผลงำนกำรติดตั้งระบบเสำรับสัญญำณภำพแบบดิจิทัลและเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ไม่น้อยกว่ำ
80 จุด และควำมสูงของอำคำรไม่น้อยกว่ำ 4 ชั้น ของหน่วยงำนรำชกำร โดยยื่นเอกสำรพร้อมกำรเสนอรำคำและรำยละเอียด
5. ระยะเวลาส่งมอบ
กำหนดกำรส่งมอบภำยใน 150 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ
6. ระยะเวลาการดาเนินการ ปีงบประมำณ 2562
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์รำคำ
8. วงเงินในการจัดซื้อ
1. เครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 32 นิ้ว พร้อมติดตั้ง ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 180 เครื่อง
ในวงเงินงบประมำณ 2,700,000 บำท (สองล้ำนเจ็ดแสนบำทถ้วน) ซึ่งรวมภำษีมูลค่ำเพิ่มไว้ด้วยแล้ว
2. ระบบเสำรับสัญญำณภำพ แบบดิจิทัล พร้อมติดตั้ง ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ระบบ
ในวงเงินงบประมำณ 1,200,000 บำท (หนึ่งล้ำนสองแสนบำทถ้วน) ซึ่งรวมภำษีมูลค่ำเพิ่มไว้ด้วยแล้ว
รวมเป็นเงิน 3,900,000 บำท (สำมล้ำนเก้ำแสนบำทถ้วน) 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 0-2503-2598 หรือทำง E-mail :pm.proffice@stou.ac.th
โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้

