
 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จ านวน 30 เครื่อง 

………………………………………… 

1. ความเป็นมา 

ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศใช้สนบัสนุนการจัดการเรียน
การสอนให้แก่นักศึกษา การท าวิจัย การบรกิารวิชาการแกส่งัคม และการบริหารงานทั่วไปของมหาวิทยาลัย  
ซึ่งมีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้งานภายในมหาวิทยาลัยเป็นระยะ ๆ บัดน้ีเครือ่งคอมพิวเตอรท์ี่ใช้งานอยู่
บางส่วน มีอายุการใช้งานมานาน มีความช ารุด เสือ่มสภาพตามอายุการใช้งาน และด้อยประสทิธิภาพในการ
รองรับโปรแกรมการใช้งานในปจัจบุัน จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ใหมม่าส ารองเพื่อทดแทน
และจัดสรรใหม่ ให้แก่ผู้ใช้งานตามหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อส ารองทดแทนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จ านวน 27 เครื่อง ที่มอีายุการใช้งานมานาน มีความ
ช ารุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ให้แกห่น่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และจัดสรรใหม่ให้แก่ฝ่าย
ประสบการณ์วิชาชีพ ส านักวิชาการ จ านวน 3 เครื่อง รวมทัง้หมด 30 เครื่อง 

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
3.1 ต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อในครั้งนี้ 
3.2 ต้องไม่เป็นผู้ซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 

หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

3.3 ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย        
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

3.4 ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

3.5 ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา และห้ามท าสัญญา
ตามที่ กวพ.ก าหนด 

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement: e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

3.8 คู่สัญญาต้องรบัและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมมีูลค่าไมเ่กิน
สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  
 



 

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จ านวน  30  เครื่อง 
แต่ละเครือ่งมีคุณสมบัติดังนี ้

4.1 เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ All In One  
4.2 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่ต่ ากว่า Core i5 โดยมีจ านวน Core ไม่น้อยกว่า 6 Core         

มีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz 
4.3 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 12 MB 
4.4 เมนบอร์ดมเีทคโนโลยี Chipset Q470 หรือดีกว่า  
4.5 มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4  2666 MHz ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
4.6 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ ติดตั้งอยูบ่นแผงวงจรหลกัที่มีความสามารถในการใช้

หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
4.7 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด Solid State Drive (SSD) แบบ M.2 PCIe NVMe ขนาดความจุไม่

น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย หรือดกีว่า และ Hard Disk ชนิด SATA ที่มีขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 500 GB จ านวน 1 หน่วย หรือดกีว่า 

4.8 มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 pixels   
และตัวฐานของจอภาพสามารถปรับมมุก้ม มมุเงย ได้ไม่น้อยกว่า 10 องศา และหมุนซ้าย   
หมุนขวา ได้ไม่น้อยกว่า 20 องศา 

4.9 มีพอร์ต USB Type A จ านวนรวมกันไม่น้อยกว่า 4 ช่อง ในจ านวนน้ีจะต้องมีพอร์ต USB 3.1 
Gen 2 อย่างน้อย 1 ช่อง 

4.10 มีพอร์ตเช่ือมต่อออกจอภาพแบบ HDMI Out จ านวน 1 พอร์ต  หรือไม่ใช่ HDMI ให้เสนอ 
สายหรืออปุกรณ์แปลงสัญญาณเป็น HDMI มาด้วย 

4.11 มีช่องเช่ือมต่อแบบ Combo จ านวน 1 พอร์ต หรอืช่องเช่ือมต่อ Microphone, Headphone 
ชนิดละ 1 พอร์ต  

4.12 มี DVD/RW แบบ slim ติดตั้งมาแบบ Built-in มาบนตัวเครื่อง หรือแบบติดตั้งภายนอก
(External) จ านวน 1 หน่วย 

4.13 มีระบบเสียงแบบ High Definition (HD) Audio พร้อมมี Integrated Speaker จ านวนไม่น้อย
กว่า 2 ตัว แบบ Built-in 

4.14 คีย์บอร์ดใช้หัวเช่ือมตอ่แบบ USB โดยตรง เป็นแบบ USB Keybord จ านวนแป้นพิมพร์วมกัน
ไม่น้อยกว่า 103 keys โดยมีตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพิมพ์อยูบ่นแป้นพมิพ์อย่าง
ถาวร 

4.15 Mouse เป็นชนิด Optical Mouse ที่มีปุ่ม Scroll Wheel โดยใช้หัวเช่ือมต่อแบบ USB พร้อม
แผ่นรองเม้าส ์

4.16 มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

4.17 สามารถใช้งานเครือข่ายไรส้ายตามมาตรฐาน IEEE 802.11 แบบ ac , n หรือดีกว่า และ 
Bluetooth 



 

4.18 มีกล้อง (Web Camera) ความละเอียดไม่ต่ ากว่า 1080p HD ติดตั้งแบบ Built-in มาบน
ตัวเครื่อง 

4.19 ใช้ได้กับไฟฟ้าแรงดัน 220 โวลต์ ความถ่ี 50 เฮิรตซ์ ใช้ได้กับกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย 
4.20 มีระบบปฏิบัติการ Windows ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ติดตั้งมาภายในเครื่อง 
4.21 ผลิตภัณฑ์ที่น ามาเสนอต้องได้รบัการรบัรองมาตรฐานต่าง ๆ (แสดงเอกสาร) ดังนี ้

4.20.1  การแผ่กระจายของคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ 
           เช่น FCC 
4.20.2  ด้านความปลอดภัย จากสถาบันที่ได้รบัการยอมรับจากนานาชาติ  
           เช่น UL หรอื ETL หรือ CB หรือ CE 
4.20.3  ระบบคุณภาพ ISO 9001-2015 และ ISO 14001-2015 Series หรือใหม่กว่า 
4.20.4  เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เช่น Energy Star 8.0 
4.20.5  เทคโนโลยีถนอมสายตา ส าหรับผู้ ใช้งาน 
4.20.6  มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น EPEAT เป็นต้น 

4.22 มีการรับประกัน Mainboard, Hard Disk และอปุกรณ์ทุกช้ินส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ จาก
บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย 3 ปี 

4.23 บริษัทผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ทีเ่สนอจะต้องมีระบบ Online Support ที่ให้บรกิาร 
Download คู่มือ Drive และ Bios Update ผ่านทางระบบ Internet โดยผูเ้สนอราคาจะต้อง
แจ้ง URL ให้ทราบมาในเอกสารเสนอราคาน้ีด้วย 

4.24 ในกรณีที่เกิดปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ โดยมีบริการรับแจ้งปัญหาเครื่องขัดข้องผ่านระบบ Call 
Center ของเจ้าของผลิตภัณฑห์รือบริษัทตัวแทนจ าหน่าย ตลอดระยะเวลาการรับประกัน  

4.25 บริษัทผู้เสนอราคาต้องมหีนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์
หรือบริษัทผูผ้ลิตที่มีสาขาในประเทศไทย พร้อมให้การรับรองบรกิารหลงัการขาย  

5. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จ านวน  30  เครื่องน้ี จะต้องเป็นเครื่องใหม่ ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน 
บรรจุในหีบห่อมิดชิด พร้อมท้ังอยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อยไม่มีต าหนิ 

6. เง่ือนไขการเสนอราคา 

6.1 ผู้เสนอราคาต้องจัดท ารายละเอียดเปรียบเทียบคุณสมบัตเิครื่องคอมพิวเตอร์ All In One       
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด กบัคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ที่เสนอขายให้แก่
มหาวิทยาลัยในทุกข้อก าหนด พร้อมทั้งแนบแค็ตตาล็อกหรอืเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ เพื่อเป็น
การยืนยัน 

6.2 ผู้เสนอราคาต้องระบุหัวข้อและขีดเส้นใต้ หรือท าแถบสีข้อความลงในแค็ตตาล็อกหรอืเอกสารที่
แสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร ์All In One ที่เสนอราคาให้ชัดเจน 
เพื่อคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา จะได้พิจารณาเอกสาร และแค็ตตาล็อกทีผู่้ 

 



 

เสนอราคาได้เสนอมานั้นว่ามีคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนด โดย
มหาวิทยาลัยถือเป็นสาระส าคัญในการพจิารณาและเพื่อประโยชน์ของผู้ขาย 

ตัวอย่างการเปรียบเทียบคุณลกัษณะเฉพาะ 

 
ข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย ข้อเสนอของบริษัท หน้าท่ีอ้างอิง 

มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD 
(1920x1080) 

มีจอภาพในตัว และมีขนาด 
21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD 
(1920x1080) 

หน้าที่ 1 จาก 5 

มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด 
DDR4  2666 MHz ขนาดไม่น้อยกว่า 
8 GB 

มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด 
DDR4  2666 MHz ขนาด 8 GB 

หน้าที่ 1 จาก 5 

7. ระยะเวลาและสถานท่ีส่งมอบ 

ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสญัญา 

7.1 ผู้ขายต้องสง่มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จ านวน 30  เครื่อง ณ ฝ่ายบริการงาน
คอมพิวเตอร์ ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

7.2 เมื่อกรรมการตรวจรับพสัดุ ตรวจสอบคุณสมบัตเิฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
(คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด) เรียบร้อยแล้ว กองพสัดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะ
ออกหมายเลขครุภัณฑ์ (บารโ์ค้ด) ให้ ผู้ขายจะต้องติดหมายเลขครุภัณฑ์ (บารโ์ค้ด) ที่เครือ่ง
คอมพิวเตอร์ All In One  

7.3 ผู้ขายต้องจัดท าสติ๊กเกอร์ประเภท PVC และติดไว้ที่คอมพิวเตอร์  All In One  ที่ส่งมอบ    
        โดยบนสติ๊กเกอร์ต้องแสดงข้อมลูประกอบด้วย  

          7.3.1   ช่ือบริษัทผู้ยื่นข้อเสนอ  
          7.3.2   Serial Number / IP   ของเครือ่ง 
          7.3.3    เลขที่สญัญา  
          7.3.4    ช่ือโครงการ  
          7.3.5    วันเริ่มและวันสิ้นสุดการรบัประกันผลิตภัณฑ์  
          7.3.6    หมายเลขโทรศัพท์  Call Center ของบรษัิทผู้ยื่นข้อเสนอ 
 

7.4 ผู้ขายต้องสง่มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรบังานประมวลผล โดยด าเนินการ 

7.4.1 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ  Windows  10  Professional  ซึ่งเป็นลิขสทิธ์ิของ
มหาวิทยาลัยลงเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  ส าหรับงานประมวลผลทกุเครือ่ง 



 

7.4.2 ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office  ซึ่งเป็นลิขสทิธ์ิของมหาวิทยาลัย ลงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In One  ส าหรับงานประมวลผลทุกเครื่อง 

7.4.3 ติดตั้งโปรแกรม Anti – Virus ซึ่งเป็นลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยลงเครือ่ง
คอมพิวเตอร์ All In One  ส าหรับงานประมวลผลทุกเครื่อง 

7.4.4 ใช้โปรแกรม  Backup  และ Recovery  ของระบบปฏิบัติการ Windows  10   

           Professional  ที่เป็นลิขสทิธ์ิของมหาวิทยาลัย  

7.4.5    ท าการ    Backup Image ของระบบปฏิบัตกิารและข้อมูล  เพื่อการ Restore   

         ระบบข้อมูลกลบัคืนในกรณีทีเ่กิดปัญหากับเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 

7.4.6 เช่ือมต่อเครื่องพมิพ์  เครื่องสแกนเนอร์  กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One            

ที่จัดซื้อในครั้งนี้ทกุเครือ่ง 

        7.4.7    จัดท าข้อมูล MAC Address ของ Ethernet และ Wifi ให้ตรงกบั  
          Serial Number ของเครื่อง 

7.5  ผู้ขายต้องน าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ไปติดตั้งให้แก่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ    

      ส านักวิชาการ จ านวน 3 เครื่อง 

8. เง่ือนไขการรับประกันและบริการหลังการขาย 

8.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ที่ส่งมอบ ต้องมีการรับประกันอุปกรณ์ทุกช้ินส่วน โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใด ๆ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยตรวจรับ 

8.2 หากมีจดุผิดปกติ (defective pixel หรอื dead pixel หรือ bright pixel) เกิดข้ึนบนจอภาพ LED 
เกิน 5 จุด ผู้ขายต้องจัดหาจอภาพคอมพิวเตอร์ ทีม่ีคุณสมบตัิไม่ต่ ากว่าเดิมมาเปลี่ยนให้ใหม่ 

8.3 กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One มีปัญหาใช้งานไม่ได้ ผู้ขายต้องสง่เจ้าหน้าที่มา
ด าเนินการแก้ไขให้ใช้งานเป็นปกติ ภายในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 
08.30 – 16.30 น.) ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 24 ช่ัวโมง นับจากได้รบัการแจ้งจากมหาวิทยาลัย 

8.4 กรณีที่ต้องน าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ออกไปซ่อม ผู้ขายต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
All In One มาทดแทนเพื่อส ารองใช้งาน  โดยเครื่องที่น ามาทดแทนต้องมีคุณสมบัติของเครื่อง
ไม่น้อยกว่าเครื่องเดิม 

9. วงเงินในการจัดหา 

810,000 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

 



 

การติดต่อสอบถามรายละเอียด 

หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกบัรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพสัดุที่จัดหา 
กรุณาให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่ กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดก่อนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

1 กรณีส่งเป็นหนังสือ โปรดสง่โดยระบุที่อยู่ ดังนี ้
กองพสัดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ 
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

2 กรณีส่งเป็นโทรสาร โปรดส่งทีห่มายเลข 0-2503-2598 

3. กรณีส่งเป็น E-mail โปรดส่งที่ E-mail Address: pm.proffice@stou.ac.th 


