รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ซื้อชุดคอมพิวเตอร์สาหรับออกแบบผลิตงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 3D จานวน 4 ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1. ความเป็นมา
สำนักเทคโนโลยีกำรศึกษำ เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ผลิตสื่อกำรศึกษำทำงไกล เพื่อช่วยให้นักศึกษำ
สำมำรถศึกษำในระบบกำรศึกษำทำงไกลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วยรำยกำรเพื่อกำรศึกษำ ทั้ง
รำยกำรวิทยุกระจำยเสียง รำยกำรวิทยุโทรทัศน์ ดีวีดี ซีดีเสียง อีกทั้งรำยกำรวิทยุโทรทัศน์ รำยกำรวิทยุ
กระจำยเสียงเพื่อบริ กำรวิชำกำรแก่สั งคม และรำยกำรเพื่ อแนะแนวกำรศึกษำและประชำสั มพันธ์มหำ
วิทยำลัยรวมถึงสื่ออื่นๆที่พัฒนำไปตำมควำมเจริญก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีที่ทันสมัย
หน่วยศิลปกรรม ศูนย์โสตทัศนศึกษำมีหน้ำที่ออกแบบ ผลิตงำนกรำฟิกเพื่อประกอบรำยกำรวิทยุ
โทรทัศน์ออกอำกำศทำงสถำนี STOU CHANNEL ออกอำกำศตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่ งในปัจจุบันเทคโนโลยีได้
พัฒนำเจริญก้ำวหน้ำไปอย่ำงรวดเร็ว ทำให้มีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภำพในกำรผลิต ออกแบบงำนกรำฟิก กำรสร้ำงตกแต่งภำพ และทำภำพเคลื่อนไหวทั้งในรูปแบบ 2
มิติและ 3 มิติ เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ชุดเดิมที่ผ่ำนกำรใช้งำนมำเป็นเวลำนำน ล้ำสมัยและไม่รองรับ
โปรแกรมกำรทำงำนใหม่ๆ ที่พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์
จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบผลิตงำนคอมพิวเตอร์กรำฟฟิก 3D จำนวน 4 ชุด เพื่อใช้ใน
กำรออกแบบ ผลิตงำนกรำฟฟิกเพื่อสนับสนุนกำรผลิตรำยกำรวิทยุโทรทัศน์ออกอำกำศทำงสถำนี STOU
CHANNEL และสื่อเสริมอื่นๆของมหำวิทยำลัย
3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา
1. มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
3. ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้
ชั่วครำว เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลั งกำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ ำยสำรสนเทศของ
กรมบัญชีกลำง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำน
ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ

-27. เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล ผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่มหำวิทยำลัย
สุโขทัยธรรมำธิรำช ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็น กำร
ขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง
4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบผลิตงำนคอมพิวเตอร์กรำฟฟิก 3D จำนวน 4 ชุด
1. หน่วยประมวลผลกลาง
1.1 มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ชนิด Intel Xeon Processor แบบ 10 แกนหลัก
(10 core) หรือ ดีกว่ำ มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำน 2.20GHz หรือดีกว่ำ สำหรับเครื่อง workstation
โดยเฉพำะ
1.2 หน่วยประมวลผลกลำง (CPU)รองรับกำรประมวลผล ไม่น้อยกว่ำ 64 Bit มีหน่วยควำมจำ
แบบ Cache Memory(L3)ไม่น้อยกว่ำ 13.75 MB
2. หน่วยความจาหลัก
2.1 มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 Registered ควำมเร็วไม่ต่ำกว่ำ 2666
MHz หรือดีกว่ำ
2.2 มีขนำดรวมกันไม่น้อยกว่ำ 32 GB
3 แผงวงจรหลัก
3.1 มีเมนบอร์ด (Mainboard) Chipset แบบ Intel C622 Chipset หรือดีกว่ำ
3.2 รองรับ Expansion Slot ชนิด PCIe หรือ PCI Express card หรือดีกว่ำ จำนวนรวม
ไม่น้อยกว่ำ 7 ช่อง
3.3 มี Hardware ท ำหน้ ำ ที่ เ ข้ ำ รหั ส และถอดรหั ส ข้ อ มู ล โดยเฉพำะตำมมำตรฐำน
TPM2.0 หรือดีกว่ำ Build บนแผงวงจรหลัก
3.4. มี Software ที่ ส นั บ สนุ น (Access) เพื่ อ ใช้ คุ ณ สมบั ติ ด้ ำ นกรำฟิ ก (Remote
Graphics) แอปพลิ เ คชั น และสำมำรถท ำงำนร่ ว มกั น จำกระยะไกล(collaborate remotely) ได้ โดย
ซอฟต์แวร์ดังกล่ำวต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลชั้นสูงที่เสนอ
3.5 มี I/O Port ภำยนอกแบบ USB 3.0 หรือดีกว่ำ รวมกันไม่น้อยกว่ำ 10 Ports และ
ติดตั้งด้ำนหน้ำตัวเครื่องไม่น้อยกว่ำ 4 Ports
3.6 มี I/O Port ภำยนอกแบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 Port
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4. ระบบความจาสารอง และเก็บบันทึกข้อมูล
4.1 Hard Disk Drive มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Disk Drive)ชนิด SCSI หรือ SATA ที่มี
ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 7200/นำที ขนำดควำมจุ 4 TB หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วย และมี
ระบบจั ดเก็บ บั นทึกข้อมูล ชนิ ด Solid State Drive(SSD) ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 200 GB หรือดีกว่ำ
จำนวน 1 หน่วย
4.2 สนับสนุนกำรทำ RAID ไม่น้อยกว่ำ 0, 1, 10
4.3 DVD Writer Drive เป็นแบบ Internal สนับสนุนกำรเขียนแผ่น DVD +/- RW
5. ระบบแสดงผล
5.1 กำร์ดจอหรือกำร์ดแสดงผล (Display card)
5.1.1 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลัก สำมำรถรองรับ
กำรประมวลผลภำพ ไม่น้อยกว่ำที่ควำมละเอียด 4096 x 2160 pixels หรือดีกว่ำ
5.1.2 เป็นชนิด PCIe 3.0x16 หรือดีกว่ำ
5.1.3 NVIDIA Quadro P4000 หรือดีกว่ำ
5.1.4 มีหน่วยควำมจำ(RAM) ชนิด GDDR 5 ควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ 243 GB/s
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB หรือดีกว่ำ
5.1.5 มี Port สำหรับส่งสัญญำณเชื่อมต่อกับจอภำพเป็นแบบ DP ไม่น้อยกว่ำ 3 port
5.1.6 สนับสนุนกำรทำงำน High End 3D
5.1.7 มีระบบสนับสนุน Remote Graphics Software (RGS)
5.2 จอแสดงผล
5.2.1 มีจอภำพชนิด FHD LED Backlight และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 23 นิ้วหรือดีกว่ำ
5.2.2 มี Color support ไม่น้อยกว่ำ 16.7 ล้ำนสี
5.2.3 มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 1,000:1
5.2.4 มี Dynamic Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 10,000,000:1
5.2.5 มี Response Time ไม่เกิน 5 ms
5.2.6 สำมำรถเชื่อมต่อกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ PC ด้วย Port แบบ DP,
HDMI และ VGAหรือดีกว่ำได้
5.2.7 มีจุดผิดปกติบนจอภำพแสดงผลได้ไม่เกิน 5 จุด (Defective pixel หรือ
Dead pixel หรือ Bright pixel)
5.2.8 สำมำรถใช้งำนกับไฟฟ้ำแรงดัน 220 โวลต์ ควำมถี่ 50 เฮิรตซ์ หรือ
กระแสไฟฟ้ำในประเทศไทยได้
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6. ระบบสื่อประสม
6.1 มีกำร์ดเสียงรองรับกำรนำเข้ำและส่งออกสัญญำณเสียง
6.2 รองรับกำรนำสัญญำณเข้ำทำง Analog Line in และ Microphone in
6.3 ระบบเสียงสนับสนุนแบบ Stereo เป็นอย่ำงน้อย และมีลำโพงติดตั้งในตัวเครื่อง
6.4 มีหูฟังมีค่ำ Sensitivities ไม่น้อยกว่ำ 98 dB/mW
7. ระบบรับข้อมูล
7.1 คีย์บอร์ด
7.1.1 สำมำรถเชื่อมต่อตำมมำตรฐำน USB
7.1.2 มีแป้นพิมพ์สำหรับกำรใช้งำนภำษำไทยและภำษำอังกฤษ โดยมีอักขระ
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษบนแป้นพิมพ์อย่ำงถำวร เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
เครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์
7.2 อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง (Mouse)
7.2.1 เชื่อมต่อตำมมำตรฐำน USB เป็นแบบ Optical Scroll Mouse เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์
7.2.2 มีแผ่นรองอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง (Mouse Pad) จำนวน 1ชุด
8. ระบบสื่อสารข้อมูล
8.1 มีกำร์ดเน็ตเวิร์คชนิด Ethernet 10/100/1000 Mbps หรือ Gigabit Network แบบ
RJ45 หรือดีกว่ำไม่น้อย กว่ำ 2 หน่วย
9. ระบบจ่ายพลังงาน
9.1 มี Power Supply ขนำดไม่ น้ อ ยกว่ ำ 1125 Watts ค่ ำ สั ม ประสิ ท ธิ์ Typical
efficiency ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 90
9.2 ใช้กับไฟฟ้ำแรงดัน 220 โวลต์ ควำมถี่ 50 เฮิรตซ์ หรือกระแสไฟฟ้ำในประเทศไทย
9.3 มีเครื่องสำรองไฟมีกำลังไฟ 1200 VA 720W หรือดีกว่ำ จำนวน 1 ตัว/1 เครื่อง
10. มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10Pro แบบ 64 Bit Workstation หรือสูงกว่ำที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฏหมำย
11. บริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ เ สนอจะต้ อ งมี ร ะบบ Online Support ที่ ใ ห้ บ ริ ก ำร
Download คู่มือ, Drive และ Bios Update ผ่ำนทำงระบบ Internet
12. ได้รับการรับรองมำตรฐำนกำรแผ่กระจำยของแม่เหล็กไฟฟ้ำจำกสถำบันได้รับกำรยอมรับจำก
นำนำชำติ เช่น FCC หรือ CE
13. ได้รับการรับรองมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยจำกสถำบันที่ได้รับกำรยอมรับจำกนำนำชำติ
เช่น UL หรือ CSA หรือ CE หรือ IEC
14. ได้รับการรับรองมำตรฐำนระบบคุณภำพ ISO 9001 และ ISO 14001 Series
15. ได้รับการรับรองมำตรฐำนด้ำนกำรประหยัดพลังงำน Energy Star หรือ EPEAT
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16. ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จานวน 4 ชุด จะต้องเป็นของใหม่ยังไม่เคยใช้งำนมำก่อน
บรรจุในหีบห่อมิดชิด พร้อมทั้งอยู่ในสภำพ เรียบร้อยไม่มีตำหนิ มีกำรรับประกันเครื่องคอมพิวเตอร์จำก
บริษัทเจ้ำของผลิตภัณฑ์อย่ำงน้อย 3 ปี พร้อมรับประกันอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนและ ให้บริกำรแบบ Onsite
Service
5. ระยะเวลาส่งมอบ
กำหนดส่งมอบภำยในไม่เกิน 60 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ และสถำนที่ส่งมอบ อำคำร
บริกำร 2 ชั้น 3 มหำวิทยำลัยสุดขทัยธรรมำธิรำช
6. เกณฑ์การพิจารณาใช้เกณฑ์ราคา ใช้เกณฑ์รำคำ
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมำณ 2563
8. วงเงินในการจัดซื้อ
ในวงเงินงบประมำณ 680,000 บำท (หกแสนแปดหมื่นบำทถ้วน) ซึ่งรวมภำษีมูลค่ำเพิ่มไว้ด้วยแล้ว

หมำยเหตุ
ประชำชนผู้สนใจสำมำรถวิจำรณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่ำงขอบเขตของงำนนี้
(Term Reference: TOR) เป็นลำยลักษณ์อักษร โดยทำงไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่กองพัส ดุ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบำงพูด อำเภอปำกเกร็ด จังหวัด
นนทบุ รี 11120 หรื อ ทำงโทรสำรหมำยเลข 0-2503-2598 หรื อ ทำง E-mail: pm.proffice@stou.ac.th
โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้

