
 

 
 
 

                                      ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR ) 

                   ประกวดราคาจัดซื้อไมโครโฟนชุดประชุมแบบดิจิทัล จ านวน 1 ระบบ 

                                      ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 

     1. ความเป็นมา 
 

       ด้วยส ำนักเทคโนโลยีกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธริำชมีหน้ำที่หลักในกำรให้บริกำรในรูปแบบต่ำงๆ 

      เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน  กำรผลิตสื่อกำรศึกษำทำงไกล  สื่อวิทยโุทรทัศน์  วีดีทัศน์เพื่อกำรศึกษำ  ตลอดจน กำรประชุม 

      เชิงปฏิบัติกำรชุดวิชำกำรประสบกำรณว์ิชำชีพกำรอบรมฝึกปฏบิัติประจ ำชุดวิชำของสำขำต่ำงๆ กำรสัมมนำเสริม สัมมนำเข้ม 

      กำรบริกำรโสตทัศนูปกรณ์ในด้ำนกำรจดักำรเรียนกำรสอน กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่บุคลำกรของมหำวิทยำลยัรวมถึงกิจกรรม 

      สำระสังสรรค์ตำ่งๆ  ระบบโสตทัศนูปกรณจ์ึงเป็นอุปกรณ์หลักท่ีมีควำมจ ำเป็นในกำรให้บริกำรดังกล่ำวนั้น มหำวิทยำลัยจึงต้อง 

      จัดซื้อระบบไมโครโฟนชุดประชุมแบบดิจิทัล เพื่อใช้ในกิจกรรมกำรเรยีนกำรสอนของมหำวิทยำลยั ซึ่งปัจจุบันเครื่องช ำรุดและ 
      เสื่อมสภำพเนื่องจำกผำ่นกำรใช้งำนอย่ำงต่อเนื่องเป็นเวลำนำน ส ำนักเทคโนโลยีกำรศึกษำจึงมีควำมจ ำเป็นต้องจัดซื้อระบบ 
      ไมโครโฟนชุดประชุมแบบดิจทิัลเพื่อทดแทนเครื่องเดิม 
 
     2. วัตถุประสงค ์
                จัดซื้อไมโครโฟนชุดประชุมแบบดจิิทัล จ ำนวน 1 ระบบ เพื่อใช้ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยเช่น 
     ประชุมกำรอภิปรำย กำรบรรยำย กำรสมัมนำเสริม สมัมนำเขม้ อบรมเข้มเสรมิประสบกำรณ์วิชำชีพ อภิปรำย กำรบรรยำย 
     กำรสัมมนำเสริม สัมมนำเข้ม อบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์วิชำชีพกำรประชุมแผน กำรประชุมสภำมหำวิทยำลยั และกจิกรรมอื่นๆ  
     ของมหำวิทยำลัย 
  
    3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา 

 
     1. มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 

 

 
     2. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลำย 

  

 
     3. ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 

  

 
     4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสญัญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ช่ัวครำว เนื่องจำก 

     เป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงกำรคลัง 
     ก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
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                 5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงำน 

               ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำน 

               เป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จดักำรผู้บรหิำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคล 

               นั้นด้วย 

 
                 6. มีคุณสมบตัิและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ 

               กำรบริหำรพัสดุภำครฐัก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
  

 
                7. เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล ผู้มีอำชีพขำยพัสดทุี่ประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำ 

               อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว      
    

 
                8. ไมเ่ป็นผูม้ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ื่นข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่มหำวิทยำลัย 

               สุโขทัยธรรมำธิรำช ณ วันประกำศประกวดรำคำอเิล็กทรอนิกส ์หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำร 

               ขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้

 
                9. ไมเ่ป็นผูไ้ดร้ับเอกสิทธ์ิหรือควำมคุม้กัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของ 

               ผู้ยื่นข้อเสนอได้มคี ำสัง่ให้สละเอกสิทธ์ิควำมคุม้กันเช่นว่ำนั้น 

 
                 10. ผู้ยื่นข้อเสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส ์(Electronic  

               Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง  
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4. ข้อก าหนดเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องน ามายื่นในวันยืน่เอกสารประกวดราคา (เพ่ิมเติม) 

        

  
4.1 กำรเสนอรำยละเอียดของผลติภัณฑ์ต้องท ำกำรอ้ำงอิง ต้องระบหุัวข้อและขีดเส้นใต้ หรือท ำแถบสขี้อควำม 

     

  
    ลงในเอกสำรต่ำง ๆ ที่น ำมำแสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจน และระบุข้อก ำหนดให้ครบถ้วน 

       

  
4.2 ผู้เสนอรำคำต้องท ำกำรเปรียบเทียบรำยกำรที่เสนอทุกข้อก ำหนด ดังตัวอย่ำงในตำรำงที ่1  โดยข้อก ำหนดของ 

    

  
     มหำวิทยำลยัทุกข้อ ถือเป็นเกณฑ์ขั้นต่ ำสุดทีผู่้เสนอรำคำจะต้องปฏิบัต ิและมหำวิทยำลัยถือเป็นสำระส ำคัญจะ 

     

  
     ไม่พิจำรณำผลและเพื่อประโยชน์ของผู้เสนอรำคำ 

          

  

ตารางที่ 1  ตัวอย่างการเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ 

  
ข้อก ำหนดของมหำวิทยำลัย 

      ข้อเสนอของบริษัท   
หน้ำที่
อ้ำงอิง   

1.   มีเครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล (MP3 RECORDER)  ตรงตำมข้อก ำหนด     หน้ำ 2 จำก 10   

    อยู่ภำยในตัวเครื่อง 
  

         
  

2. มีค่ำตอบสนองควำมถ่ี 30 Hz ถึง 20 KHz  ตรงตำมข้อก ำหนด      หน้ำ 3 จำก 10   

    หรือดีกว่ำ    
       พร้อมแสดงสัญลักษณ์ 

                  หัวข้อในแคตตำล็อก                 
 
           

  
4.3 ในกรณีที่ต้องมีกำรรับรองคุณลักษณะเฉพำะทำงเทคนิคหรือเอกสำรประกอบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลติภณัฑ ์

     

  
     เพื่อประกอบกำรพิจำรณำหรอืกำรตรวจรับ ต้องรับรองโดยส ำนกังำนใหญ่หรือส ำนักงำนประจ ำประเทศไทย 

     

  
     ของบริษัทผู้ผลติเท่ำน้ัน 

              

  
4.4 ในกรณีกำรเสนอรำยละเอยีดต่ำง ๆ ของผลิตภัณฑ์ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ มหำวิทยำลัยจะพจิำรณำ 

     

  
     ณ วันท่ีเสนอรำคำเป็นเกณฑห์ลัก 

            

 
 

                 

 
5. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ                                                                                                                     

              

  
ไมโครโฟนชุดประชุมแบบดิจิทัล จ านวน 1 ระบบ                                         

           

  
1.  ไมโครโฟนชุดประธาน จ านวน 1 ตัว 

            

  
     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 

            

  
1.1   มีไมโครโฟนส ำหรับประธำนชนิดอิเล็กเตรทคอนเดนเซอร์พรอ้มก้ำนชนิดโค้งงอได ้มีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 

     

  
       480 มิลลิเมตร) และมไีฟท่ีคอไมโครโฟน 

           

  
1.2   ก้ำนไมโครโฟนเป็นชนิดติดถำวร(ถอดไมไ่ด้) เพื่อควำมแข็งแรงทนทำนและไมม่ีรอยต่อซึ่งอำจท ำให้เกิดสญัญำณ 

    

  
       เสียงรบกวนจำกกำรโยกหรอืปรับคอไมโครโฟนได ้
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1.3   หัวไมโครโฟนมีฟองน้ ำอยู่ดำ้นในและครอบด้วยพลำสติก 

          

  
1.4   มีไฟ LED สีขำวที่ฐำนไมค์แสดงสถำนะไมโครโฟนว่ำพร้อมส ำหรับกำรเปิดพูดใช้งำนหรือไม่                                                                                                              

      

  
1.5   มีไฟสเีขียวกระพริบบรเิวณบนปุ่มกดและรอบหัวไมโครโฟนเพื่อแสดงสถำนะกำรรอคิวพูด 

      

  
1.6   มีช่องส ำหรับเสียบหูฟังสเตอริโอขนำด 3.5 mm. ซึ่งสำมำรถต่อสัญญำณเข้ำกับหูฟังหรือเครื่องบันทึกเสียง 

     

  
       พร้อมโวลลุม่ปรับระดบัควำมดังของช่องเสียบหูฟัง 

          

  
1.7   สำมำรถป้องกันสัญญำณรบกวนจำกโทรศัพท์มือถือ 

          

  
1.8   มีล ำโพงอยู่ในตัวเครื่อง โดยล ำโพงและไมโครโฟนต้องท ำงำนได้พร้อมกัน เพื่อให้เสยีงในกำรประชุม 

      

  
       ที่สมจริงมำกที่สดุ 

              

  

1.9   มีสำยต่อพร้อมปลั๊กตัวผู้ชนดิ 6 ขำ ยำวไม่น้อยกว่ำ 2 เมตร 
1.10  มีค่ำตอบสนองควำมถี่ 30 Hz ถึง 20 KHz หรือดีกว่ำ 
1.11  มีค่ำเอำต์พตุล ำโพง 72 เดซิเบล SPL          

 
        1.12  มีสวิทซต์ัดกำรสนทนำเมื่อกดจะมีเสียงเตือน (หรือจะปิดเสยีงเตือนก็ได้) ไมโครโฟนของผู้ร่วมประชุม 

     

  
        อื่นจะถูกตัด และมเีพียงชุดประธำนเท่ำนั้นท่ีสำมำรถพูดได้จนกว่ำจะเลิกกดปุ่มสวิทซ์ตัดกำรสนทนำ 

     

  
        ไมโครโฟนอ่ืนจึงจะท ำงำนได้ 

            

  
2.  ไมโครโฟนชุดผู้ร่วมประชุม จ านวน 100 ตัว 

           

  
     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 

            

  
2.1   มีไมโครโฟนส ำหรับผูร้่วมประชุมชนิดอิเล็กเตรทคอนเดนเซอร์พร้อมก้ำนชนิดโค้งงอได ้

      

  
        ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 480 มิลลเิมตร) และมีไฟท่ีคอไมโครโฟน 

         

  
2.2   ก้ำนไมโครโฟนเป็นชนิดติดถำวร(ถอดไมไ่ด้) เพื่อควำมแข็งแรงทนทำนและไมม่ีรอยต่อซึ่งอำจท ำให้เกิดสญัญำณ 

    

  
       เสียงรบกวนจำกกำรโยกหรอืปรับคอไมโครโฟนได ้

          

  
2.3   หัวไมโครโฟนมีฟองน้ ำอยู่ดำ้นในและครอบด้วยพลำสติก 

          

  
2.4   มีไฟ LED สีขำวที่ฐำนไมค์แสดงสถำนะไมโครโฟนว่ำพร้อมส ำหรับกำรเปิดพูดใช้งำน 

       

  
2.5   มีไฟสเีขียวกระพริบบรเิวณบนปุ่มกดและรอบหัวไมโครโฟนเพื่อแสดงสถำนะกำรรอคิวพูด 

      

  
2.6   มีช่องส ำหรับเสียบหูฟังสเตอริโอขนำด 3.5 mm. ซึ่งสำมำรถต่อสัญญำณเข้ำกับหูฟังหรือเครื่องบันทึกเสียง 

     

  
       พร้อมโวลลุม่ปรับระดบัควำมดังของช่องเสียบหูฟัง 

          

  
2.7   สำมำรถป้องกันสัญญำณรบกวนจำกโทรศัพท์มือถือ 

          

  
2.8   มีล ำโพงอยู่ในตัวเครื่อง โดยล ำโพงและไมโครโฟนต้องท ำงำนได้พร้อมกัน เพื่อให้เสยีงในกำรประชุม 

      

  
       ที่สมจริงมำกที่สดุ 

              

  

2.9   มีสำยต่อพร้อมปลั๊กตัวผู้ชนดิ 6 ขำ ยำวไม่น้อยกว่ำ 2 เมตร 
2.10  มีค่ำตอบสนองควำมถี่ 30 Hz ถึง 20 KHz หรือดีกว่ำ 
2.11  มีค่ำเอำต์พตุล ำโพง 72 เดซิเบล SPL          
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3.  เคร่ืองจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมการสนทนา  จ านวน 1 เคร่ือง 

         

  
     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 

            

  
3.1   มีช่องส ำหรับต่อแยกไปยังไมโครโฟนชุดประชุมได้ 2 ทำง และต่อไมโครโฟนได้ ไม่น้อยกว่ำ 80 ชุด  

      

  
3.2   สำมำรถเลือกกำรจัดกำรไมโครโฟน ตัวเลือกกำรบันทึกและควบคุมกำรท ำงำนท่ีรองรับเมนูภำษำไทยได้จำก 

     

  
        Web Browser ผ่ำนทำง Tablet, Laptop หรือ PC ได้ 

          

  
3.3   มีสวิทซ์เลือกแบบกำรท ำงำนของระบบ  ได้ไม่น้อยกว่ำ 4 แบบ คือ Open mode, Override mode, 

     

  
       Voice activation mode, Push to talk mode และสำมำรถก ำหนดให้ผู้ร่วมประชุมสำมำรถพูดพร้อมกัน 

     

  
       ได้สูงสดุ 10 คน 

              

  
3.4   มีเครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล (MP3 RECORDER) อยู่ภำยในตัวเครื่อง 

         

  
3.5   มีหน่วยควำมจ ำภำยในตัวเครื่องสำมำรถบันทึกไดสู้งสดุถึง 8 ช่ัวโมงและมีช่องเสยีบแบบ Micro USB 

     

  
       เพื่อส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ได ้

            

  
3.6   สำมำรถบันทึกเสยีงลงบนหน่วยควำมจ ำแบบ USB Memory stick รองรับควำมจุได้ถึง 128 GB บันทึกได้นำน 

    

  
        สูงสดุถึง 4000 ช่ัวโมงและสำมำรถตั้งคุณภำพเสียงได้ 4 ระดบั (64,96,128 และ 256 Kbit/Sec) 

      

  
3.7   ด้ำนหน้ำเครื่องมี LED บอกสถำนะกำรท ำงำนของเครื่อง เช่น สถำนะ เปิด-ปดิ เครื่อง, ระดับสัญญำณเสียง  

     

  
       ไมโครโฟนโหมดและสถำนะของกำรบันทึก 

           

  
3.8   รองรับกำรต่อใช้งำนร่วมกับกล้องFull HD แบบ หมุน ส่ำย ซมู เพื่อจับภำพผูเ้ข้ำร่วมประชุมที่กดพูดได้อัตโนมตัิ 

    

  
        และต่อไดไ้ม่น้อยกว่ำ 6 กล้องต่อ 1 ระบบ 

           

  
3.9   สำมำรถเลือกฟังเสียงท่ีบันทึกจำกล ำโพงมอนิเตอร์หรือช่องตอ่หูฟังของชุดควบคุมได้ 

       

  
3.10  มีวงจรก ำจัดเสียงหอนให้กบัไมโครโฟนทุกตัวในระบบ (DIGITAL ACOUSTIC FEEDBACK SUPPRESSION) 

     

  
        อยู่ภำยในตัวเครื่องสำมำรถใช้งำนได้ทันทีโดยไม่ต้อง ดัดแปลงหรือเพิ่มอุปกรณ์เสรมิ 

      

  
3.11  มีช่องเสียบหูฟังแบบสเตอรโิอ ขนำด 3.5 mm. 

          

  
3.12  มีช่องเสียบแบบ 3-pole XLR female ส ำหรับต่อไมโครโฟนภำยนอกพร้อมแหล่งจ่ำยไฟท่ี ส ำหรับใช้งำน 

     

  
       กับไมโครโฟนชนิดคอนเดนเซอร์ได ้

            

  
3.13 มีช่องเสียบแบบ RCA ส ำหรบัต่อเข้ำ-ออกกับระบบเสียงภำยนอกและมีช่องต่อสัญญำณเสียงออกแบบ 4 ช่อง 

     

  
      สัญญำณแยกอิสระ 

              

  
3.14 มีช่องส ำหรับต่อกับอุปกรณป์รับแต่งเสียง (Audio Processor) จำกภำยนอกไดโ้ดยตรง โดยไม่ตอ้งต่อผ่ำน 

     

  
      อุปกรณ์เสริมอื่นใด 

              

  
3.15 สำมำรถต่อประชุมผ่ำนทำงโทรศัพท์ได้ โดยใช้อุปกรณ์เสรมิต่ำงหำก 

        

  

3.16 ระบบตอบสนองควำมถี่ท่ี 30 Hz – 20,000 Hz หรือดีกว่ำ 
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3.17 อัตรำส่วนสัญญำณต่อสญัญำณรบกวน (S/N) ภำค Audio inputs มำกกว่ำ 93 dBA และภำค Audio outputs 

       มำกกว่ำ 93 dBA                                                                                                                                   

3.18 ต้องมีตัวขยำยท ำใหร้ะบบกำรท ำงำนของไมโครโฟนชุดผูร้่วมประชุมสำมำรถใช้งำนไดม้ำกกว่ำ 80 ตัว                                                                                                                                        

3.19 ต้องมีสำยต่อพ่วงส ำเรจ็รูปส ำหรับพ่วงต่อระหวำ่งตัวขยำยระบบกำรท ำงำนกับเครื่องจ่ำยกระแสไฟฟ้ำและ                                                                                                                                            

       ควบคุมกำรสนทนำ                                                                                                                         

 
4. ชุดอุปกรณ์สื่อสารผ่านจอภาพ จ านวน 1 ชุด  

      รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 

       4.1 อุปกรณ์ต้องรองรับมำตรฐำนดังนี ้

4.1.1 Standard : H.264 ได้เป็นอย่ำงน้อย 

4.1.2 Audio Standard : G.711, G.722, G.722.1, G.729 และ AAC-LD ได้เป็นอย่ำงน้อย 

4.1.3 Live Video Resolutionสูงสุดที่ 1920x1080P 

4.2 Video Output : สูงสดุที่ 3840x2160 ทีควำมต่อเนื่อง 60 frame per second 

4.3 สำมำรถเชื่อมต่อผำ่นเครือข่ำย IP ตำมมำตรฐำน H.323 และ SIP ที่ควำมเร็วสูงสุด 6 Mbps แบบ Point-to-Point 

4.4 สำมำรถเลือกส่งสัญญำณภำพของผู้บรรยำยและภำพจำก PC Presentation พร้อมกันไดต้ำมมำตรฐำน H.239 

            (Dual Stream) และ BFCP โดยมีควำมละเอยีดสูงสุดที่ 3840x2160P ที่ควำมต่อเนื่อง 5 frame per second หรือดีกว่ำ 

4.5 สำมำรถท ำกำรวิเครำะหจ์ ำนวนบคุคลที่อยู่ในห้องประชุมไดผ้่ำน diagnostic mode ได ้

4.6 กล้อง (HD Camera) มีคุณสมบัตอิย่ำงน้อย ดังน้ี  

4.6.1 สำมำรถท ำควำมละเอียดสูงสดุที่ 5K Ultra HD จ ำนวน 1 กล้อง 

4.6.2 สำมำรถ Zoom ได้ไม่น้อยกว่ำ 3  เท่ำ 

4.6.3 สำมำรถท ำงำนแบบ Automatic หรือ Manual Focus ได ้

4.6.4 สำมำรถจับภำพใบหน้ำของผู้พูดในขณะท ำกำรประชุมได้โดยอัตโนมัติ 

4.7 รองรับกำรเข้ำรหสัข้อมูล (Encryption) ตำมมำตรฐำน H.235v3 และ AES ได ้

4.8 รองรับกำรท ำงำนในลักษณะแม่ขำ่ยกำรประชุมได้สูงสดุถึง 4 parties ได ้

4.9 สำมำรถบริหำรจัดกำรโดยใช้ HTTPS และ SSH ได้ 

4.10  มีคุณสมบัติท ำ Active lip synchronization, Automatic Gain Control, Automatic Noise Reduction ) 

4.11  มีจุดรองรับกำรเช่ือมต่อ Input /Output ส ำหรับ Video และ Audio ดังต่อไปนี ้

4.11.1 จุดเช่ือมต่อ Audio output จ ำนวน 1 จุด  

4.11.2 จุดเช่ือมต่อ Audio input จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 จุด  

4.11.3 จุดเช่ือมต่อ Video input จ ำนวน 1 จุด โดยรองรับกำรรับภำพจำกอุปกรณ์ต้นทำงที่มีควำมละเอียด 

                        3840x2160 P ได ้
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4.11.4 จุดเช่ือมต่อ Video output โดยเป็นแบบ HDMI จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 จุด โดยรองรับกำรส่งภำพไปยัง 

                        อุปกรณ์ปลำยทำงที่มีควำมละเอียด 3840x2160 P ได้  

4.12  มีพอร์ท Ethernet LAN ชนิด  10/100/1000 (RJ45) อย่ำงน้อย 1 พอร์ท  

4.13  สนับสนุนมำตรฐำน IEEE 802.1x, IEEE 802.1q และ IEEE 802.1p (QoS and CoS) 

                                                               

 
เง่ือนไขการจัดซ้ือ 

               

 
   1. ไมโครโฟนชุดประชุม ต้องเป็นผลิตภณัฑ์ยี่ห้อ BOSCH ซึ่งเป็นผลติภัณฑ์ที่มหำวิทยำลัยมีใช้งำนอยูแ่ล้ว 

     

 
เพื่อให้สำมำรถใช้งำนร่วมกันได ้จึงมีควำมจ ำเป็นต้องจัดซื้อผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ BOSCH  

        

 
 2. ผู้ขำยจะต้องน ำไมโครโฟนชุดประชุม ไปติดตั้งเพื่อทดสอบระบบ ณ อำคำรสัมมนำ 1 ห้อง 5209        

  
3. ผู้เสนอรำคำจะต้องมีหนังสือแตง่ตั้งกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยจำกผูผ้ลิตหรือผู้น ำเข้ำในประเทศไทยโดยตรงพร้อมระบ ุ

      

 
หน่วยงำนและยื่นเอกสำรพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจดัจ้ำงภำครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ        

  
4. ผู้เสนอรำคำจะต้องมีหนังสือรับประกันกำรส ำรองอะไหล่ให้กับมหำวิทยำลัย 5 ปี นับถัดจำกวันลงนำม 

     

 
ลงนำมในสัญญำ โดยยื่นเอกสำรพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจดัซือ้จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อประกอบ 

     

 
กำรพิจำรณำ   

                

  
5. ต้องมีกำรรับประกันกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 

           

  
6. ต้องมีคู่มือกำรใช้งำนภำษำไทย 2 ชุด 

  
 

         

 
6. ระยะเวลาส่งมอบ    

               

 
 ก ำหนดกำรส่งมอบภำยใน 60 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 

         

 
7.  ระยะเวลาการด าเนินการ    ปีงบประมำณ 2563 

           

 

8. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ    ใช้เกณฑ์รำคำ 

9. วงเงินในการจัดซ้ือ                      

  
ในวงเงินงบประมำณ  2,200,000  บำท (สองล้ำนสองแสนบำทถ้วน) ซึ่งรวมภำษีมลูค่ำเพิ่มไว้ด้วยแล้ว 

     

 
หมายเหตุ 

                

 
               ประชำชนผู้สนใจสำมำรถวิจำรณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่ำงขอบเขตของงำนนี้  

     

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

     

 
มหำวิทยำลยัสุโขทัยธรรมำธิรำช  เลขท่ี 9/9  หมู่ 9  ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลบำงพูด อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวัดนนทบุรี  

     

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

     

 
 โดยระบุชื่อ ท่ีอยู่ หมำยเลขโทรศพัท์ที่สำมำรถตดิต่อได้            

 



 

 

 

 

 

 

 

 


