ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One จํานวน 30 เครื่อง
…………………………………………

1. ความเปนมา
ดวยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศใชสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนใหแกนักศึกษา การทําวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการบริหารงานทั่วไปของมหาวิทยาลัย
ซึ่งมีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรมาใชงานภายในมหาวิทยาลัยเปนระยะ ๆ บัดนี้เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานอยู
บางสวน มีอายุการใชงานมานาน มีความชํารุด เสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน และดอยประสิทธิภาพในการ
รองรับโปรแกรมการใชงานในปจจุบัน จึงมีความจําเปนตองจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรใหมมาสํารองเพื่อทดแทน
และจัดสรรใหม ใหแกผูใชงานตามหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
2. วัตถุประสงค
เพื่อสํารองทดแทนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร จํานวน 27 เครื่อง ที่มีอายุการใชงานมานาน มีความ
ชํารุดเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน ใหแกหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และจัดสรรใหมใหแกฝาย
ประสบการณวิชาชีพ สํานักวิชาการ จํานวน 3 เครื่อง รวมทั้งหมด 30 เครื่อง
3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
3.1 ตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อในครั้งนี้
3.2 ตองไมเปนผูซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
3.3 ต องไม เป นผู มีผลประโยชน ร วมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกมหาวิทยาลั ย
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
3.4 ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
3.5 ตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคา และหามทําสัญญา
ตามที่ กวพ.กําหนด
3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิ เ ล็ กทรอนิ กส (e - Government Procurement: e - GP) ต องลงทะเบี ย นในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
3.8 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร All In One จํานวน 30 เครื่อง
แตละเครื่องมีคุณสมบัติดังนี้
4.1 เปนเครื่องคอมพิวเตอร แบบ All In One
4.2 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมต่ํากวา Core i5 โดยมีจาํ นวน Core ไมนอยกวา 6 Core
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz
4.3 หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ไมนอยกวา 12 MB
4.4 มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 2666 MHz ขนาดไมนอยกวา 8 GB
4.5 มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ ติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลักขนาดไมนอยกวา 2 GB
4.6 มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด Solid State Drive (SSD) แบบ M.2Pcle NVMe
ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย และแบบ SATA ที่มขี นาด ความจุไมนอย
กวา 500 GB จํานวน 1 หนวย
4.7 มีจอภาพขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ที่มคี วามละเอียดไมนอยกวา 1920 x 1080 pixels และตัว
ฐานของจอภาพสามารถปรับมุมกม มุมเงย และหมุนซาย หมุนขวา ไดไมนอยกวา 45 องศา
4.8 มีพอรต USB Type A จํานวนรวมกันไมนอยกวา 4 ชอง ในจํานวนนี้จะตองมีพอรต USB 3.1
อยางนอย 1 ชอง
4.9 มีพอรตเชื่อมตอออกจอภาพแบบ HDMI Out จํานวน 1 พอรต หากไมใช HDMI ใหเสนอสาย
แปลงเปน HDMI มาดวย
4.10 มีชองเชื่อมตอ Microphone, Headphone ชนิดละ 1 พอรต หรือแบบ Combo จํานวน 1
พอรต
4.11 มี DVD/RW แบบ slim ติดตั้งมาแบบ Build-in มาบนตัวเครื่อง หรือแบบติดตั้งภายนอก
(External) จํานวน 1 หนวย
4.12 มีระบบเสียงแบบ High Definition (HD) Audio พรอมมี Integrated Speaker จํานวนไม
นอยกวา 2 ตัว แบบ Build-in
4.13 คียบอรดใชหัวเชื่อมตอแบบ USB โดยตรง เปนแบบ USB Keybord จํานวนแปนพิมพรวมกัน
ไมนอยกวา 103 keys โดยมีตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพิมพอยูบนแปนพิมพ
อยางถาวร
4.14 Mouse เปนชนิด Optical Mouse ที่มีปุม Scroll Wheel โดยใชหัวเชื่อมตอแบบ USB
พรอมแผนรองเมาส
4.15 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
4.16 สามารถใชงานเครือขายไรสายตามมาตรฐาน IEEE 802.11 แบบ ac , n หรือดีกวา และ
Bluetooth
4.17 มีกลอง (Web Camera) ความละเอียดไมต่ํากวา 1080p HD ติดตั้งแบบ Build-in มาบน
ตัวเครื่อง

4.18 ใชไดกับไฟฟาแรงดัน 220 โวทต ความถี่ 50 เฮิรตซ ใชไดกับกระแสไฟฟาในประเทศไทย
4.19 มีระบบปฏิบัติการ Windows ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย ติดตั้งมาภายในเครื่อง
4.20 ผลิตภัณฑท่นี ํามาเสนอตองไดรับการรับรองมาตรฐานตาง ๆ (แสดงเอกสาร) ดังนี้
4.20.1 การแผกระจายของแมเหล็กไฟฟา จากสถาบันที่ไดรับการยอมรับจากนานาชาติ
เชน FCC
4.20.2 ดานความปลอดภัย จากสถาบันที่ไดรับการยอมรับจากนานาชาติ
เชน UL หรือ ETL หรือ CB หรือ CE
4.20.3 ระบบคุณภาพ ISO 9001-2015 และ ISO 14001-2015 Series
4.20.4 ดานการประหยัดพลังงานแบบ Energy Star 8.0
4.20.5 Low blue light เพื่อถนอมสายตาของผูใชงาน
4.20.6 ดานสิ่งแวดลอม เชน EPEAT เปนตน
4.21 มีการรับประกัน Mainboard, Hard Disk และอุปกรณทุกชิ้นสวนของเครื่องคอมพิวเตอร
จากบริษัทเจาของผลิตภัณฑ อยางนอย 3 ป
4.22 บริษัทผูผลิตเครื่องคอมพิวเตอรที่เสนอจะตองมีระบบ Online Support ที่ใหบริการ
Download คูมือ Drive และ Bios Update ผานทางระบบ Internet โดยผูเสนอราคา
จะตองแจง URL ใหทราบมาในเอกสารเสนอราคานี้ดวย
4.23 ในกรณีที่เกิดปญหาดานฮารดแวร โดยมีบริการรับแจงปญหาเครื่องขัดของผานระบบ Call
Center ของเจาของผลิตภัณฑหรือบริษัทตัวแทนจําหนาย ตลอดระยะเวลาการรับประกัน
4.24 บริษัทผูเสนอราคาตองมีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายโดยตรงจากบริษัทเจาของผลิตภัณฑ
หรือบริษัทผูผลิตที่มีสาขาในประเทศไทย พรอมใหการรับรองบริการหลังการขาย
5. เครื่องคอมพิวเตอร All In One จํานวน 30 เครื่องนี้ จะตองเปนเครื่องใหม ยังไมเคยใชงานมากอน
บรรจุในหีบหอมิดชิด พรอมทั้งอยูในสภาพที่เรียบรอยไมมีตําหนิ
6. เงื่อนไขการเสนอราคา
6.1 ผูเสนอราคาตองจัดทํารายละเอียดเปรียบเทียบคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร All In One
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด กับคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร All In One ที่เสนอขายใหแก
มหาวิทยาลัยในทุกขอกําหนด พรอมทั้งแนบแค็ตตาล็อกหรือเอกสารหลักฐานตาง ๆ เพื่อเปน
การยืนยัน
6.2 ผูเสนอราคาตองระบุหัวขอและขีดเสนใต หรือทําแถบสีขอความลงในแค็ตตาล็อกหรือเอกสารที่
แสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร All In One ที่เสนอราคาใหชัดเจน
เพื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะไดพิจารณาเอกสาร และแค็ตตาล็อกที่ผู
เสนอราคาไดเสนอมานั้นวามีคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนด โดย
มหาวิทยาลัยถือเปนสาระสําคัญในการพิจารณาและเพื่อประโยชนของผูขาย

ตัวอยางการเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ
ขอกําหนดของมหาวิทยาลัย
มีจอภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา
21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD
(1920x1080)
มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด
DDR4 2666 MHz ขนาดไมนอยกวา
8 GB

ขอเสนอของบริษัท
หนาที่อางอิง
มีจอภาพในตัว และมีขนาด
หนาที่ 1 จาก 5
21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD
(1920x1080)
มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด หนาที่ 1 จาก 5
DDR4 2666 MHz ขนาด 8 GB

7. ระยะเวลาและสถานที่สงมอบ
ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
7.1 ผูขายตองสงมอบเครื่องคอมพิวเตอร All In One จํานวน 30 เครื่อง ณ ฝายบริการงาน
คอมพิวเตอร สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7.2 เมื่อกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร All In One
(คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด) เรียบรอยแลว กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะ
ออกหมายเลขครุภัณฑ (บารโคด) ให ผูขายจะตองติดหมายเลขครุภัณฑ (บารโคด) ที่เครื่อง
คอมพิวเตอร All In One
7.3 ผูขายตองนําเครื่องคอมพิวเตอร All In One ไปติดตั้งใหแกฝายประสบการณวิชาชีพ สํานัก
วิชาการ จํานวน 3 เครื่อง
8. เงื่อนไขการรับประกันและบริการหลังการขาย
8.1 เครื่องคอมพิวเตอร All In One ที่สงมอบ ตองมีการรับประกันอุปกรณทุกชิ้นสวน โดยไมเสีย
คาใชจายใด ๆ เปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยตรวจรับ
8.2 หากมีจุดผิดปกติ (defective pixel หรือ dead pixel หรือ bright pixel) เกิดขึ้นบนจอภาพ LED
เกิน 5 จุด ผูขายตองจัดหาจอภาพคอมพิวเตอร ที่มีคุณสมบัติไมต่ํากวาเดิมมาเปลี่ยนใหใหม
8.3 กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร All In One มีปญหาใชงานไมได ผูขายตองสงเจาหนาที่มา
ดําเนินการแกไขใหใชงานเปนปกติ ภายในวันและเวลาราชการ (วันจันทร ถึงวันศุกร เวลา
08.30 – 16.30 น.) ทั้งนี้ตองไมเกิน 24 ชั่วโมง นับจากไดรับการแจงจากมหาวิทยาลัย
8.4 กรณีที่ตองนําเครื่องคอมพิวเตอร All In One ออกไปซอม ผูขายตองจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร
All In One มาทดแทนเพื่อสํารองใชงาน โดยเครื่องที่นํามาทดแทนตองมีคุณสมบัติของเครื่อง
ไมนอยกวาเครื่องเดิม
9. วงเงินในการจัดหา
810,000 บาท (แปดแสนหนึ่งหมืน่ บาทถวน)

การติดตอสอบถามรายละเอียด
หากตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหา
กรุณาใหความเห็นเปนลายลักษณอักษรมาที่ กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายในระยะเวลาที่
กําหนดกอนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
1 กรณีสงเปนหนังสือ โปรดสงโดยระบุที่อยู ดังนี้
กองพัสดุ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่ 9/9 หมู 9 ถนนแจงวัฒนะ
ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
2 กรณีสงเปนโทรสาร โปรดสงที่หมายเลข 0-2503-2598
3. กรณีสงเปน E-mail โปรดสงที่ E-mail Address: pm.proffice@stou.ac.th

