
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 

จัดซ้ือเครื่องเครือ่งสแกนเนอร  จํานวน 48 เครื่อง 

………………………………………… 

1. ความเปนมา 

ดวยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสนับสนุนการบริหารงาน

ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงหนึ่งในระบบท่ีนํามาใชงานคือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-doc) เพ่ือใชในการสราง 

สง จัดเก็บ เอกสารทางราชการของมหาวิทยาลัยใหอยูในรูปแบบแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส ระบบนี้มีความ

จําเปนตองใชเครื่องสแกนเนอร เปนอุปกรณหลักของระบบ บัดนี้เครื่องสแกนเนอรท่ีใชงานอยูบางสวน มีอายุ

การใชงานมานาน มีความชํารุด จึงมีความจําเปนตองจัดหาเครื่องสแกนเนอรใหมมาทดแทนเครื่องเดิมและ

จัดหาเครื่องเพ่ิมเติมใหหนวยงานท่ีจัดตั้งใหม 

2. วัตถุประสงค 

เพ่ือทดแทนเครื่องสแกนเนอร จํานวน 45  เครื่อง ท่ีใชงานสําหรับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส     

( e-doc) ท่ีมีอายุการใชงานมานาน มีความชํารุด เสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน ใหแกหนวยงานตาง ๆ 

ภายในมหาวิทยาลัย และจัดซ้ือเพ่ิมเติมใหแกหนวยงานท่ีจัดตั้งใหม จํานวน 3 เครื่อง รวมท้ังหมด 48 เครื่อง  

3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

3.1 ตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือในครั้งนี้ 

3.2 ตองไมเปนผูซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 

หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทาง

ราชการ 

3.3 ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกมหาวิทยาลัย ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน

ราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

3.4 ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ

ผูประสงคจะเสนอราคาไดมึคําสั่งใหสละสิท์ิและความคุมกันเชนวานั้น 

3.5 ตองไมเปนผูท่ีถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะท่ีหามเขาเสนอราคา และหามทําสัญญา

ตามท่ี กวพ.กําหนด 

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส (e - Government Procurement: e - GP) ตองลงทะเบียนในระบบ

อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

3.8 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกิน

สามหม่ืนบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

 



4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสแกนเนอร จํานวน  48  เครื่อง  

แตละเครื่องมีคุณสมบัติดังนี้ 

4.1 เปนสแกนเนอรชนิดปอนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได

ไมนอยกวา 60 แผน  

4.2 สามารถสแกนเอกสารได 2 หนาแบบอัตโนมัติ  

4.3 มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 600 x 600 dpi 

4.4 มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ไดไมนอยกวา 60 ppm 

4.5 สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4  

4.6 มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  

4.7 มีปุมควบคุมการทํางานและจอภาพแสดงผลบนตัวเครื่อง  

4.8 บริษัทผูเสนอราคาตองมีหนังสือแตงตั้งจากตัวแทนจําหนายโดยตรงจากบริษัทเจาของ

ผลิตภัณฑ หรือบริษัทผูผลิตท่ีมีสาขาในประเทศไทย  

4.9 มีการรับประกันคุณภาพเครื่องและอุปกรณทุกชิ้นสวน เปนเวลาไมนอยกวา 3 ป 

4.10 สามารถใชงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 7 และ Windows 10 ไดเปนอยางนอย 

5. เครื่องสแกนเนอร จํานวน 48  เครื่องนี้ จะตองเปนเครื่องใหม ยังไมเคยใชงานมากอน บรรจุในหีบหอ

มิดชิด พรอมท้ังอยูในสภาพท่ีเรียบรอยไมมีตําหนิ 

6. เง่ือนไขการเสนอราคา 

6.1 ผูเสนอราคาตองจัดทํารายละเอียดเปรียบเทียบคุณสมบัติเครื่องสแกนเนอร ท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด กับคุณสมบัติเครื่องสแกนเนอร ท่ีเสนอขายใหแกมหาวิทยาลัยในทุกขอกําหนด พรอม

ท้ังแนบแค็ตตาล็อกหรือเอกสารหลักฐานตาง ๆ เพ่ือเปนการยืนยัน 

6.2 ผูเสนอราคาตองระบุหัวขอและขีดเสนใต หรือทําแถบสีขอความลงในแค็ตตาล็อกหรือเอกสารท่ี

แสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสแกนเนอร ท่ีเสนอราคาใหชัดเจน เพ่ือ

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะไดพิจารณาเอกสาร และแค็ตตาล็อกท่ีผูเสนอ

ราคาไดเสนอมานั้นวามีคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนด โดยมหาวิทยาลัย

ถือเปนสาระสําคัญในการพิจารณาและเพ่ือประโยชนของผูขาย 
 

ตัวอยางการเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ 
 

ขอกําหนดของมหาวิทยาลัย ขอเสนอของบริษัท หนาท่ีอางอิง 

เปนสแกนเนอรชนิดปอนกระดาษ

ขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto 

Document Feeder) ไดไมนอยกวา 

60 แผน 

เปนสแกนเนอรชนิดปอนกระดาษ

ขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto 

Document Feeder) ได       

60 แผน 

หนาท่ี 1 จาก 5 

มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม

นอยกวา 1200 x 1200 dpi 

มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด 

1200 x 1200 dpi 

หนาท่ี 1 จาก 5 

 



 

7. ระยะเวลาและสถานท่ีสงมอบ 

ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา 

7.1 ผูขายตองสงมอบเครื่องสแกนเนอร  จํานวน  48  เครื่อง ณ ฝายบริการงานคอมพิวเตอร สํานัก

คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

7.2 เม่ือกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะของเครื่องสแกนเนอร (คุณสมบัติตรง

ตามขอกําหนด) เรียบรอยแลว กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะออกหมายเลข

ครุภัณฑ (บารโคด) ให ผูขายจะตองติดหมายเลขครุภัณฑ (บารโคด) ท่ีเครื่องสแกนเนอร  

7.3 ผูขายตองนําเครื่องสแกนเนอร ไปติดตั้งใหแกหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

7.3.1  กองคลัง  จํานวน  1  เครื่อง 

      ทดแทนรหัส  09-015-019/57-0032 

7.3.2  กองแผนงาน  จํานวน  1  เครื่อง 

   ทดแทนรหัส  09-015-019/57-0033 

7.3.3  กองพัสดุ  จํานวน  1  เครื่อง 

   ทดแทนรหัส  09-015-019/57-0034 

7.3.4  กองทรัพยากรบุคคล (เดิมกองการเจาหนาท่ี) จํานวน 1 เครื่อง 

   ทดแทนรหัส  09-015-019/57-0035 

7.3.5  สํานักงานตรวจสอบภายใน  จํานวน  1  เครื่อง 

   ทดแทนรหัส  09-015-019/57-0036 

7.3.6  ศูนยสารสนเทศ  จํานวน  1  เครื่อง 

   ทดแทนรหัส  09-015-019/57-0040 

7.3.7  ศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา  จํานวน  1  เครื่อง 

   ทดแทนรหัส  09-015-019/57-0041 

7.3.8  งานประสานศูนยวิทยพัฒนา  จํานวน  1  เครื่อง 

   ทดแทนรหัส  09-015-019/57-0043 

7.3.9  สถานวิเทศสัมพันธ (เดิมงานวิเทศสัมพันธ)  จํานวน  1  เครื่อง 

   ทดแทนรหัส  09-015-019/57-0028 

7.3.10  สํานักงานเลขานุการ  สํานักทะเบียนและวัดผล  จํานวน  1  เครื่อง 

   ทดแทนรหัส 09-015-019/57-0014 

7.3.11  ศูนยวิจัยและพัฒนาแบบทดสอบ  สํานักทะเบียนและวัดผล  จํานวน  1  เครื่อง 

   ทดแทนรหัส 09-015-019/57-0015 

7.3.12  ฝายรับนักศึกษา  สํานักทะเบียนและวัดผล  จํานวน  1  เครื่อง 

   ทดแทนรหัส  09-015-019/57-0016 

7.3.13  สํานักงานเลขานุการ  สํานักเทคโนโลยีการศึกษา  จํานวน  1  เครื่อง 

   ทดแทนรหัส  09-015-019/57-0017 



7.3.14  ศูนยโสตทัศนศึกษา  สํานักเทคโนโลยกีารศึกษา  จํานวน  1  เครื่อง 

   ทดแทนรหัส  09-015-019/57-0019 

7.3.15  สํานักงานเลขานุการ  สํานักบริการการศึกษา  จํานวน  1  เครื่อง 

   ทดแทนรหัส  09-015-019/57-0020 

7.3.16  สํานักงานเลขานุการ  สํานักวิชาการ  จํานวน  1  เครื่อง 

   ทดแทนรหัส  09-015-019/57-0021 

7.3.17  ฝายประสบการณวิชาชีพ  สํานักวิชาการ  จํานวน  2  เครื่อง 

   ทดแทนรหัส 09-015-019/57-0022, 0023 

7.3.18  สํานักงานเลขานุการ  สํานักบรรณสารสนเทศ  จํานวน  1 เครื่อง 

   ทดแทนรหัส 09-015-019/57-0024 

7.3.19  สํานักงานเลขานุการ  สํานักพิมพ  จํานวน  2  เครื่อง 

   ทดแทนรหัส 09-015-019/57-0025 และ 

   รหัส 09-015-019/57-0029 (หนวยบัญชีและการเงิน) 

7.3.20  สํานักงานเลขานุการ  สํานักการศึกษาตลอดชีวิต (เดิมสํานักการศึกษาตอเนื่อง) 

     จาํนวน  2 เครื่อง   

     ทดแทนรหัส 09-015-019/57-0026 

7.3.21  สํานักงานเลขานุการ สํานักคอมพิวเตอร  จํานวน  1  เครื่อง 

    ทดแทนรหัส 09-015-019/57-0027 

7.3.22  ฝายบริการงานคอมพิวเตอร  สํานักคอมพิวเตอร  จํานวน  5  เครื่อง (เพ่ือสํารอง)  

         4 เครื่อง ทดแทนรหัส 

- 09-015-019/57-0030 

- 09-015-019/57-0038  

- 09-015-019/57-0039 

- 09-015-019/57-0018  

7.3.23  สํานักงานเลขานุการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา  จํานวน  1  เครื่อง 

    ทดแทนรหัส 09-015-019/57-0031 

7.3.24  สาขาวิชาศิลปศาสตร  จํานวน  1  เครื่อง 

    ทดแทนรหัส 09-015-019/57-0001 

7.3.25  สาขาวิชาศึกษาศาสตร  จํานวน  1  เครื่อง 

    ทดแทนรหัส 09-015-019/57-0002 

7.3.26  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  จํานวน  1  เครื่อง 

    ทดแทนรหัส 09-015-019/57-0003 

7.3.27  สาขาวิชานิติศาสตร  จํานวน  1  เครื่อง 

    ทดแทนรหัส 09-015-019/57-0004 

 



7.3.28  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  จํานวน  1  เครื่อง 

    ทดแทนรหัส 09-015-019/57-0005 

7.3.29  แพทยแผนไทย  จํานวน  1  เครื่อง 

    ทดแทนรหัส 09-015-019/57-0006 

7.3.30  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  จํานวน  1  เครื่อง 

    ทดแทนรหัส 09-015-019/57-0007 

7.3.31  สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร  จํานวน  1  เครื่อง 

    ทดแทนรหัส 09-015-019/57-0008 

7.3.32  สาขาวิชารัฐศาสตร  จํานวน  1  เครื่อง 

    ทดแทนรหัส 09-015-019/57-0009 

7.3.33  สาขาวิชาเกษตรศาสตรและสหกรณ  จํานวน  1  เครื่อง 

   ทดแทนรหัส 09-015-019/57-0010 

7.3.34  สาขาวิชานิเทศศาสตร  จํานวน  1  เครื่อง 

   ทดแทนรหัส 09-015-019/57-0011 

7.3.35  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  จํานวน  1  เครื่อง 

       ทดแทนรหัส 09-015-019/57-0013 

7.3.36  ศูนยเทคโนโลยีบรรณสารสนเทศ สํานักบรรณสารสนเทศ  จํานวน  2  เครื่อง 

     ทดแทนรหัส 209-006-028/500041-00 และ 

     รหัส 209-006-028/500042-00 

7.3.37  กองกลาง (งานยานพาหนะ)  จํานวน  1  เครื่อง 

     ทดแทนรหัส 209-005-009/510004-00 

7.3.38  กองอาคารสถานท่ี (งานธุรการ)  จํานวน  1  เครื่อง 

     ทดแทนรหัส 09-015-009/600013 

7.3.39  สํานักงานสื่อสารองคกร  จํานวน  1  เครื่อง 

7.3.40  สถานวิจัยสถาบัน  จํานวน  1  เครื่อง 

7.3.41  สถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล  จํานวน  1  เครื่อง 

8. เง่ือนไขการรับประกันและบริการหลังการขาย 

8.1 เครื่องสแกนเนอร ท่ีสงมอบ ตองมีการรับประกันอุปกรณทุกชิ้นสวน โดยไมเสียคาใชจายใด ๆ 

เปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัยตรวจรับ 

8.2 กรณีท่ีเครื่องสแกนเนอร มีปญหาใชงานไมได ผูขายตองสงเจาหนาท่ีมาดําเนินการแกไขใหใช

งานเปนปกติ ภายในวันและเวลาราชการ (วันจันทร ถึงวันศุกร เวลา 08.30 – 16.30 น.) ท้ังนี้

ตองไมเกิน 24 ชั่วโมง นบัจากไดรับการแจงจากมหาวิทยาลัย 

8.3 กรณีท่ีตองนําเครื่องสแกนเนอร ออกไปซอม ผูขายตองจัดหาเครื่องสแกนเนอร มาทดแทนเพ่ือ

สํารองใชงาน โดยเครื่องท่ีนํามาทดแทนตองมีคุณสมบัติของเครื่องไมนอยกวาเครื่องเดิม 

 



9. วงเงินในการจัดหา 

1,728,000 บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนสองหม่ืนแปดพันบาทถวน) 

 

เกณฑการพิจารณาขอเสนอ 

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวมเปนเกณฑ ซ่ึงเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน ๆ 

ตลอดจนคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 

 

 อน่ึง เงินคาพัสดุสําหรับการจัดจางคร้ังน้ีไดมาจากเงินงบประมาณเงินแผนดินประจําป พ.ศ. 2564  

การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือมหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติเงินจากงบประมาณเงินแผนดินประจําป  

พ.ศ. 2564 แลวเทาน้ัน 

 

............................................................................................................. 

 

การติดตอสอบถามรายละเอียด 

หากตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเก่ียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจัดหา 

กรุณาใหความเห็นเปนลายลักษณอักษรมาท่ี กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดกอนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

1. กรณีสงเปนหนังสือ โปรดสงโดยระบุท่ีอยู ดังนี้ 

กองพัสดุ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เลขท่ี 9/9 หมู 9 ถนนแจงวัฒนะ 

ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 11120 

2. กรณีสงเปนโทรสาร โปรดสงท่ีหมายเลข 0-2503-2598 

3. กรณีสงเปน E-mail โปรดสงท่ี E-mail Address: pm.proffice@stou.ac.th 
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