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                                ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR ) 

                      ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับออกแบบงานกราฟิก 
                                                    จ านวน 6 ชุด 
                                    ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 

1. ความเป็นมา 

              ด้วยส ำนักเทคโนโลยีกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชมีหน้ำที่หลักในกำรให้บริกำรในรูปแบบต่ำงๆ  
เพื่อสนับสนุนกำรเรยีนกำรสอน  กำรผลิตสื่อกำรศึกษำทำงไกล สื่อวิทยุโทรทัศน์ วีดีทัศน์เพื่อกำรศึกษำ ตลอดจนกำรประชุม 
เชิงปฏิบัติกำรชุดวิชำกำรประสบกำรณ์วิชำชีพกำรอบรมฝึกปฏิบัติประจ ำชุดวิชำของสำขำตำ่งๆ กำรสมัมนำเสริมสัมมนำเข้ม   
กำรบริกำรโสตทัศนูปกรณ์ในด้ำนกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน   กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่บุคลำกรของมหำวิทยำลัย  รวมถึง 
กิจกรรมต่ำงๆ วิชำกำรแก่บุคลำกรของมหำวิทยำลัย  รวมถึงกิจกรรมต่ำงๆ  ของมหำวิทยำลยั  จึงมีควำมจ ำเป็นจดัซื้อเครื่อง 
คอมพิวเตอรส์ ำหรับออกแบบกรำฟิก เพื่อใช้ในกิจกรรมกำรเรยีนกำรสอนของมหำวิทยำลัย ซึ่งปัจจุบนัเพื่อใช้ในกิจกรรม 
กำรเรยีนกำรสอนของมหำวิทยำลยั ซึ่งปัจจุบันเครื่องช ำรุดและเสื่อมสภำพเนื่องจำกผ่ำนกำรใช้งำนอย่ำงต่อเนื่องเป็นเวลำนำน 
ส ำนักเทคโนโลยีกำรศึกษำจึงมีควำมจ ำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ ำหรับออกแบบกรำฟิกเพื่อทดแทนเครื่องเดมิ 

2. วัตถุประสงค ์

              จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับออกแบบกรำฟิกเพื่อใช้ในกิจกรรมกำรสนับสนุนกำรเรยีนกำรสอนของมหำวิทยำลัย 
เช่น ประชุมกำร อภิปรำย กำรบรรยำย  อบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์วิชำชีพ  กำรสัมมนำเสริม อบรมเข้ม เสริมประสบกำรณ ์
วิชำชีพ กำรประชุมแผน กำรประชุมสภำมหำวิทยำลยัและกิจกรรมอื่นๆ ของมหำวิทยำลัย   

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา 

               1. มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 

               2. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลำย 

               3. ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 

               4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยูร่ะหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ช่ัวครำว เนื่องจำกเป็น 
ผู้ที่ไมผ่่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที ่
ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบญัชีกลำง 
               5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงำนของหน่วยงำนของรัฐ 
ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำงซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วนผู้จดักำร กรรมกำรผู้จัดกำรผูบ้ริหำร 
ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย                          
               6. มีคุณสมบัติและไมม่ีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจดัจ้ำงและกำรบรหิำรพสัดุ 
ภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนเุบกษำ                          
                7. เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล ผู้มีอำชีพขำยพัสดทุี่ประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส ์
ดังกล่ำว 
              8. ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ มหำวิทยำลัยสโุขทัยธรรมำธิรำช 
ณ วันประกำศประกวดรำคำอเิล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอนัเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำร 
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้
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                9. ไมเ่ป็นผูไ้ดร้ับเอกสิทธ์ิหรือควำมคุม้กัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทยเว้นแตร่ัฐบำลของผู้ยื่นข้อเสนอ 
ได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธ์ิควำมคุม้กันเช่นว่ำน้ัน 
                 10. ผู้ยื่นข้อเสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส ์(Electronic Government  
Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง 

 
 

 

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
     เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับออกแบบกราฟิก จ านวน 6 ชุด 

1. หน่วยประมวลผลกลาง 
 1.1 มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) แบบ I9  (8 Core) หรือดีกว่ำ (ส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation โดยเฉพำะ
ทำง) หรือดีกว่ำ  
        1.2 มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.5 GHz หรือดีกว่ำ และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีที่ 
ต้องกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง 
 
2. หน่วยความจ าหลัก 
 2.1 มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 Register หรือดีกว่ำ ควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ 2666 MHz ควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 64 GB หรือดีกว่ำ 
 
3. แผงวงจรหลัก  
 3.1 มีเมนบอร์ด (Mainboard) Intel Chipset x299 หรือดีกว่ำและต้องเป็นผลิตภัณฑ์ทีม่ีเครื่องหมำยกำรค้ำ
เดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร ์
 3.2 รองรับ Expansion Slot ชนิด PCI Express Card หรือดีกว่ำ  
 3.3 มี Software ที่สนับสนุน (Access) เพื่อใช้คุณสมบัตดิ้ำนกรำฟกิ (Remote Graphics) แอปพลิเคชั่น และ
สำมำรถท ำงำนร่วมกันจำกระยะไกล (Collaborate Remotely) ได้ 
 3.4 มีพอร์ตสื่อสำรแบบ USB (Input / Output) แบบ USB 3.0 หรือดีกว่ำ และ USB 2.0 หรือดีกว่ำ 
 3.5 ม ีBIOS ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำยซึ่งมีเครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 
4. ระบบความจ าส ารองและเก็บบันทึกข้อมูล 
 4.1 มีหน่วยจดัเก็บข้อมลูฮำร์ดดิสก์ (Hard Disk Drive) ชนิด SATA ที่มีขนำดควำมจไุม่ต่ ำกว่ำ 4 TB และมีควำมเร็ว
รอบไม่น้อยกว่ำ 7,200 รอบต่อนำท ีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 หน่วย และมีระบบจัดเก็บบันทึกข้อมูลชนิด Solid State Drive 
(SSD) ขนำดควำมจไุม่น้อยกว่ำ 500 GB จ ำนวน 2 หน่วย หรือดีกว่ำ 
 
 4.2 สนับสนุนกำร Raid ไม่น้อยกว่ำ 0,1,10 
 4.3 ม ีDVD Writer ที่ติดตั้งมำพรอ้มกับเครื่อง (Internal) สนับสนุนกำรเขียนแผ่น DVD +/- RW จ ำนวน 1 หน่วย 
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5. ระบบแสดงผล 
 5.1 กำร์ดจอหรือกำรด์แสดงผล (Display Card) 
  5.1.1 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลัก สำมำรถรองรับกำรประมวลผลภำพควำม
ละเอียดไม่น้อยกว่ำ 4096 x 2160 pixels หรือดีกว่ำ 
  5.1.2 เป็นชนิด PCIe 3.0x16 หรอืดีกว่ำ 
  5.1.3 NVIDIA Quadro RTX 4000 หรือดีกว่ำ 
  5.1.4 มีหน่วยควำมจ ำ (RAM) ชนิด GDDR 6 ควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ 243 GB/s ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB 
หรือดีกว่ำ 
  5.1.5 มี Port ส ำหรับสญัญำณเชือ่มต่อกับจอภำพเป็นแบบ DP ไม่น้อยกว่ำ 3 Port 
 5.2 จอแสดงผล (Monitor) 
  5.2.1 มีจอภำพชนิดชนิด FHD LED Backlight และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 23 นิ้ว สำมำรถแสดง 
ควำมละเอียดภำพได้ไม่น้อย กว่ำ 1920 x 1080 pixels หรือดีกว่ำ 
  5.2.2 สำมำรถเชื่อมต่อกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ PC แบบ DP, HDMI, VGA หรือดีกว่ำ 
  5.2.3 สำมำรถใช้งำนกับไฟฟ้ำแรงดัน 220 โวลต์ และใช้กระแสไฟฟ้ำในประเทศไทยได้ 
 
6. ระบบสื่อประสม 
 6.1 มีกำร์ดเสียงรองรับกำรน ำเข้ำและส่งสัญญำณสียง High Definition Audio หรือดีกว่ำ 
 6.2 ระบบเสียงสนับสนุนแบบ Stereo เป็นอย่ำงน้อยและมลี ำโพงในตัวเครื่อง 
 6.3 มีหูฟังมีค่ำ Sensitivities ไมนอ้ยกว่ำ 98 dB/mW 
 
7. ระบบรับข้อมูล 
 7.1 คีย์บอร์ด (Keyboard) 
  7.1.1. มีแป้นพิมพ ์(Keyboard) ใช้ขั้วเชื่อมต่อมำตรฐำนแบบ USB โดยตรง ซึ่งมีท้ังอักษรและอักขระ
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ ตัวเลข และปุ่มฟังก์ชันบนแป้นพิมพ์อย่ำงถำวร และเป็นแป้นพิมพ์ท่ีมีเครื่องหมำยกำรคำ้เดียวกับ
เครื่องคอมพิวเตอร ์โดยประทับตรำเครื่องหมำยกำรค้ำนั้นไว้บนอุปกรณ์อย่ำงถำวร   
 7.2 อุปกรณ์ช้ีต ำแหน่ง (Mouse) 
  7.2.1 มีเมำส ์Optical Scroll Mouse ใช้ขั้วเชื่อมต่อมำตรฐำนแบบ USB โดยตรง หรือดีกว่ำ เป็น
ผลิตภณัฑ์ที่มีเครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยประทับตรำเครื่องหมำยกำรค้ำนั้นไวบ้นอุปกรณ์อย่ำงถำวร
  7.2.2 มีแผ่นรองอุปกรณ์ช้ีต ำแหนง่ (Mouse Pad) จ ำนวน 1 ชุด 
 
8. ระบบสื่อสารข้อมูล 
 8.1 มีกำรด์เน็ตเวิร์คและช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) เป็นแบบ Gigabit Ethernet ที่มี
ควำมเร็ว 10/100/1000 ชนิด UTP (RJ-45) ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง หรือดีกว่ำ 
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9. ระบบจ่ายพลังงาน 
 9.1 มี Power Supply ขนำดไม่นอ้ยกว่ำ 500 Watts ค่ำสัมประสิทธิ์ Typical Efficiency ไม่ต่ ำกว่ำรอ้ยละ 90 
และมเีทคโนโลยีประหยดัพลังงำนไฟฟ้ำ (Active PFC) 
 9.2 ใช้กับแรงดันไฟฟ้ำ 220 โวลต์ ควำมถี่ 50 เฮิรตซ์ หรือกระแสไฟฟ้ำในประเทศไทย 
 9.3 มีเครื่องส ำรองไฟมีก ำลังไฟ 1200 VA 720 Watts หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 ตัว / 1เครื่อง 
10. มีซอฟต์แวร์และไดร์เวอรต์ิดตัง้มำบนเครื่องคอมพิวเตอร์โดยมลีขิสิทธิ์กำรใช้งำน ถูกต้องตำมกฎหมำย อย่ำงน้อยดังนี ้
        10.1 มีระบบปฏิบัติกำร Microsoft Windows 10 Pro แบบ 64 bit Workstation หรือสูงกว่ำที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้อง
ตำมกฎหมำยหรือระบบปฏิบัติกำร Microsoft Windows รุ่นล่ำสดุส ำหรับองค์กร  
11. บริษัทผู้ผลติเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องมีระบบ Online Support ที่ให้บริกำร Download คู่มือ Drive และ  
Bios Update ผ่ำนทำงระบบ Internet 
12. ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรแพร่กระจำยของแม่เหล็กไฟฟ้ำจำกสถำบันท่ีไดร้ับกำรยอมรับจำกนำนำชำติ 
เช่น FCC หรือ CE 
13. ไดร้ับกำรรับรองมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยจำกสถำบันที่ได้รบักำรยอมรบัจำกนำนำชำตเิช่น UL หรือ CSA  
หรือ CE หรือ IEC 
14. ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบหรือผลิตจำกโรงงำนท่ีไดร้ับรองมำตรฐำน ระบบคณุภำพ ISO 9001 และ 
ISO 14001 Series 
15. ไดร้ับกำรรับรองมำตรฐำนด้ำนกำรประหยัดพลังงำน Energy Star หรือ EPEAT 
 
เง่ือนไขทั่วไป 

1. ตัวเครื่อง (Case) เป็นชนิด Tower  

2. ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จ ำนวน 6 ชุดที่เสนอ ต้องเป็นรุ่นท่ียงัอยู่ในสำยกำรผลิตในวันท่ียื่นซองเสนอรำคำ และต้อง

เป็นเครื่องใหม่ท่ียังมไิด้ท ำกำรติดตั้งใช้งำน ณ ที่ใดมำก่อน และไมเ่ป็นเครื่องที่ถูกน ำมำปรับปรุงสภำพใหม่ และบรรจุในหีบ

ห่อมิดชิดพร้อมท้ังอยู่ในสภำพเรยีบร้อยไมม่ีต ำหน ิ

3. รับประกันกำรติดตั้งและกำรใช้งำนอุปกรณ์ไม่น้อยกว่ำ 1 ปีทุกช้ินส่วน ตรวจสอบดูแลทุก 4 เดือนภำยใน 1 ปี 

4. มีเง่ือนไขกำรรับประกันแบบไมค่ิดค่ำอะไหล่และค่ำแรงเป็นระยะเวลำ 3 ปี นับจำกวันตรวจรับมอบผลิตภณัฑ ์ในกรณีที่

เกิดปัญหำทำงด้ำนฮำร์ดแวร ์(Hardware) โดยเข้ำมำท ำกำรแก้ไขหรอืซ่อมแซม ณ สถำนท่ีติดตั้งเครื่อง (On-Site Service) 

ภำยในวันท ำกำรถัดไป (Next Business Day Response) 

5. มีหมำยเลขประจ ำเครื่อง (Service Tag) ติดที่เครื่องอย่ำงชัดเจนมำจำกโรงงำน และสำมำรถตรวจสอบหมำยเลขประจ ำ

เครื่องผ่ำนทำงระบบ Internet 

6. ต้องได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยจำกผู้ผลิตหรือตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย โดยยื่นขณะเข้ำเสนอรำคำ 

7. ข้อก าหนดเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องน ามายื่นในวันยืน่เอกสารประกวดราคา (เพ่ิมเติม) 

 

7.1 กำรเสนอรำยละเอียดของผลติภัณฑ์ต้องท ำกำรอ้ำงอิง ต้องระบหุัวข้อและขีดเส้นใต้หรือท ำแถบสขี้อควำมลงใน 

     เอกสำรต่ำง ๆ ที่น ำมำแสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจน และระบุข้อก ำหนดให้ครบถ้วน 
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7.2 ผู้เสนอรำคำต้องท ำกำรเปรียบเทียบรำยกำรที่เสนอทุกข้อก ำหนด ดังตัวอย่ำงในตำรำงที ่1  โดยข้อก ำหนดของ 

     มหำวิทยำลยัทุกข้อ ถือเป็นเกณฑ์ขั้นต่ ำสุดทีผู่้เสนอรำคำจะต้องปฏิบัต ิและมหำวิทยำลัยถือเป็นสำระส ำคัญจะไม ่

     พิจำรณำผลเพื่อเป็นประโยชน์ของผู้เสนอรำคำ 

 

 

ตารางที่ 1  ตัวอย่างการเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ 
 

  
ข้อก ำหนดของมหำวิทยำลัย 

      ข้อเสนอของบริษัท   
หน้ำที่
อ้ำงอิง   

1. มีมีจอภำพชนิดชนิด FHD 

LED Backlight และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 23 น้ิว  ตรงตำมข้อก ำหนด     หน้ำ 2 จำก 10   

     
  

         
  

2. มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 Register 

หรือดีกว่ำ   ตรงตำมข้อก ำหนด      หน้ำ 3 จำก 10   

        
       พร้อมแสดงสัญลักษณ์ 

                  หัวข้อในแคตตำล็อก                 
 

 
 
7.3 ในกรณีที่ต้องมีกำรรับรองคุณลักษณะเฉพำะทำงเทคนิคหรือเอกสำรประกอบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลติภณัฑ ์

     เพื่อประกอบกำรพิจำรณำหรอืกำรตรวจรับ ต้องรับรองโดยส ำนกังำนใหญ่หรือส ำนักงำนประจ ำประเทศไทย 

     ของบริษัทผู้ผลติเท่ำน้ัน 
  

7.4 ในกรณีกำรเสนอรำยละเอยีดต่ำง ๆ ของผลิตภัณฑ์ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ มหำวิทยำลัยจะพจิำรณำ 

     ณ วันท่ีเสนอรำคำเป็นเกณฑห์ลัก 

  

5. ระยะเวลาส่งมอบ    

         ก ำหนดกำรส่งมอบภำยใน 90 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสญัญำ ณ อำคำรบริกำร 2 ช้ัน 3 
 
6.  ระยะเวลาการด าเนินการ    ปีงบประมำณ 2564 
 
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ    ใช้เกณฑ์รำคำ 
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8. วงเงินในการจัดซ้ือ            

          ในวงเงินงบประมำณ  780,000  บำท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบำทถ้วน) ซึ่งรวมภำษมีูลคำ่เพิ่มไว้ดว้ยแล้ว 
 

หมายเหตุ 

               ประชำชนผู้สนใจสำมำรถวิจำรณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่ำงขอบเขตของงำนนี้ (Term of  

Reference : TOR) เป็นลำยลักษณ์อักษร โดยทำงไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ ( EMS) ส่งไปท่ีกองพัสดุ มหำวิทยำลยัสโุขทัย 

ธรรมำธริำช  เลขท่ี 9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลบำงพูด อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบรุี 11120 หรือทำงโทรสำร   

หมำยเลข 0-2503-2598 หรือทำง  E-mail :pm.proffice@stou.ac.th โดยระบุชื่อ ท่ีอยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ 

ที่สำมำรถติดต่อได ้

 

 


