ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR )
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว
พร้อมติดตั้ง จานวน 18 ชุด
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1. ความเป็นมา
ด้วยสำนักเทคโนโลยีกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชมีหน้ำที่หลักในกำรให้บริกำรใน
รูปแบบต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรผลิตสื่อกำรศึกษำทำงไกล สื่อวิทยุโทรทัศน์ วีดีทัศน์เพื่อ
กำรศึกษำ ตลอดจน กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรชุดวิชำกำรประสบกำรณ์วิชำชีพกำรอบรมฝึกปฏิบัติประจำชุดวิชำ
สัมมนำเข้มของสำขำต่ำงๆ กำรสัมมนำเสริม กำรบริกำรโสตทัศนูปกรณ์ในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรให้
บริกำรวิชำกำรแก่บุคลำกรของมหำวิทยำลัยรวมถึงกิจกรรมสำระสังสรรค์ต่ำงๆ เครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
จึงเป็นอุปกรณ์หลักที่มีควำมจำเป็นในกำรให้บริกำรดังกล่ำวนั้นมหำวิทยำลัยจึงต้องจัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี
(LED TV) เพื่อใช้ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยซึ่งปัจจุบันเครื่องชำรุดและเสื่อมสภำพเนื่องจำก
ผ่ำนกำรใช้งำนอย่ำงต่อเนื่องเป็นเวลำนำน สำนักเทคโนโลยีกำรศึกษำจึงมีควำมจำเป็นต้องจัดซื้อเครือ่ งโทรทัศน์
แอล อี ดี (LED TV) เพื่อทดแทนเครื่องเดิม
2. วัตถุประสงค์
จัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 60 นิ้ว พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยเช่น ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร กิจกรรมต่ำงๆของมหำวิทยำลัย และงำนพิธีพระรำช
ทำนปริญญำบัตร กำรบรรยำย อภิปรำยและกิจกรรมอื่นๆ ของมหำวิทยำลัย
3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา
1. มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
3. ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยูร่ ะหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว
เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบรัฐมนตรีวำ่ กำรกระทรวง
กำรคลังกำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของหน่วยงำน
ของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วนผู้จดั กำร กรรมกำร
ผู้จัดกำรผู้บริหำรผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
7. เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล ผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็ก
ทรอนิกส์ดังกล่ำว

-28. ไม่เป็นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ ื่นข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่มหำวิทยำลัยสุโขทัย
ธรรมำธิรำช ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขัน
อย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่เป็นผูไ้ ด้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุม้ กัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิค์ วำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จานวน 18 ชุด
1. ต้องมีขนำดจอภำพไม่น้อยกว่ำ 60 นิ้ว
2. ต้องเป็นทีวีที่รองรับ App. ต่ำงๆ หรือ Smart TV หรือ Android TV ได้
3. ต้องมีควำมละเอียดระดับ Ultra HD ( 3,840 x 2,160 พิเซล ) หรือดีกว่ำ
4. ต้องรองรับสัญญำณ Wi Fi 802.11/a/b/n/ac
5. ต้องมีช่องต่อสำย LAN เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตหรือช่องต่อสำยสัญญำณ Ethernet ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
6. ต้องรองรับกำรเชื่อมต่อสัญญำณ Bluetooth
7. ต้องมี Chromecast ในตัวเพื่อรองรับกำรเชื่อมต่อสมำร์ทโฟน
8. ต้องมีช่องต่อแบบ USB ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง สำหรับเล่นไฟล์ภำพและเสียงได้
9. ต้องมีช่องต่อสัญญำณแบบ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง
10. ต้องรองรับกำรควบคุมแบบ HDMI-CEC ได้
11. ต้องมีช่องต่อสัญญำณแบบ HDMI-ARC ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
12. ต้องมีช่องต่อสัญญำณ RF ที่เป็นระบบดิจิตอลเพื่อรองรับสัญญำณภำพทีวีแบบดิจิตอล DVB-T2 ได้
13. ต้องมีช่องต่อสัญญำณเสียง แบบ Digital Audio Output ไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ช่อง
14. ต้องมีช่องต่อสัญญำณเสียงขำออกแบบ 3.5 มม. สเตอริโอ ไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ช่อง
15. ต้องมีระบบประมวลภำพ ระดับ 4K หรือดีกว่ำ
16. ต้องมีควำมดังของเสียงไม่น้อยกว่ำ 10 วัตต์ + 10 วัตต์ สเตอริโอ

-3เงื่อนไขการจัดซื้อ
1. ผู้ขำยจะต้องนำเครื่องโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ไปติดตั้ง ณ ใต้อำคำรวิชำกำร 2 จำนวน 8 ชุด
พร้อมจัดเก็บเครื่องโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ณ อำคำรบริกำร 2 ชั้น 3
2. ผู้ขำยจะต้องนำเครื่องโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ไปติดตั้ง ณ ใต้อำคำรบริหำร จำนวน 2 ชุด
3. ผู้ขำยจะต้องนำเครื่องโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ไปติดตั้ง ณ ใต้อำคำรบริกำร 1 จำนวน 2 ชุด
4. ผู้ขำยจะต้องนำเครื่องโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ไปติดตั้ง ณ อำคำรบริกำร 2 ชั้น 2 จำนวน 2 ชุด
5. จะต้องมีแป้นเหล็กพร้อมโครงเหล็กยึดกับผนังหรือเสำ และสำมำรถปรับก้ม-เงยได้
6. ผู้ขำยจะต้องยื่นแบบแป้นเหล็กและโครงเหล็กสำหรับยึดผนังหรือเสำ พร้อมกำรเสนอรำคำ
7. ผู้ขำยจะต้องติดตั้งปลั๊กสำหรับกำรใช้งำนของเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
8. ผู้ขำยจะต้องเดินสำยสัญญำณจำกเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี มำยังกล่องบล๊อค ดังนี้
8.1 ช่องสัญญำณ INPUT แบบ HDMI อย่ำงน้อย 1 ช่อง
8.2 ช่องสัญญำณ INPUT แบบ USB อย่ำงน้อย 1 ช่อง
8.3 ช่องสัญญำณ Audio Out อย่ำงน้อย 1 ช่อง
9. ผู้ขำยจะต้องติดตั้งกล่องบล๊อคสูงจำกระดับพื้น 30-50 Cm. พร้อมมีฝำปิดและกุญแจล๊อค
10. จะต้องมีพลำสติกปิดหน้ำจอเครื่องโทรทัศน์ แอลอีดี แบบลูดหุม้ ปิดได้ พร้อมกำรเสนอรำคำ
11. ผู้ขำยจะต้องจัดทำแบบไดอะแกรมกำรติดตั้งเสนอ พร้อมกำรเสนอรำคำ
12. ผู้ขำยจะต้องนำเครื่องโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ไปติดตั้ง ณ อำคำรบริกำร 2 ชั้น 3 จำนวน 4 ชุด
โดยจะต้องมีแป้นเหล็กยึดผนังหลังเครื่องโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) พร้อมขำตั้งแบบมีล้อ 4 ล้อ
และสำมำรถล๊อคได้ พร้อมทั้งปรับควำมสูงต่ำของขำตั้งได้ จำนวน 1 ชุดต่อเครื่อง พร้อมต้องมี
อุปกรณ์เสริม จำนวน 2 ชุด โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
12.1 ต้องเป็นอุปกรณ์แปลงจอภำพให้เป็นหน้ำจอแบบสัมผัส พร้อมคลิปหนีบสำหรับติดตั้งบนจอภำพ
12.2 สำมำรถใช้งำนร่วมกับจอภำพ ได้ตั้งแต่ขนำด 32-75 นิ้ว
12.3 สำมำรถแชร์ไฟล์รูปภำพ วีดีโอ ไฟล์เอกสำร Microsoft Word, Microsoft Excel
Microsoft Power Point และ Adobe จำกคอมพิวเตอร์ม,โน๊ตบุค๊ , แท๊ปเล๊ต
และอุปกรณ์มือถือที่ทำงำนบนระบบปฏิบตั ิกำรต่ำงๆ ทั้ง Windows, IOS, Android
12.4 มีเซ็นเซอร์ต้ำนทำนแสง : 830nm+/-20 แสงอินฟำเรด, 650nm+/-20 แสงที่สำยตำมองเห็น
12.5 ผู้ขำยจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ำยและกำรรับประกันกำรสำรองอะไหล่ไม่น้อยกว่ำ
3 ปี จำกบริษัทผูผ้ ลิตหรือผู้นำเข้ำโดยตรง โดยยื่นเอกสำรพร้อมกำรเสนอรำคำ
13. ต้องมีสำยสัญญำณ HDMI ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 3 เมตร จำนวน 1 เส้นต่อเครื่อง
ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 5 เมตร จำนวน 1 เส้นต่อเครื่อง ยื่นพร้อมกำรเสนอรำคำ
14. ผู้ขำยจะต้องมีหนังสือรับรองแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ำยและกำรรับประกันกำรสำรองอะไหล่
ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี ของเครื่องโทรทัศน์แอลอีดีจำกตัวแทนจำน่ำยหรือบริษัทผูผ้ ลิตหรือผู้นำเข้ำ
โดยตรง โดยยื่นเอกสำรพร้อมกำรเสนอรำคำ
15. ผู้ขำยจะต้องมีคู่มือกำรใช้งำนภำษำไทย จำนวน 1 ชุด
16. ผู้ขำยจะต้องรับประกันกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 1 ปี

- 45. ระยะเวลาส่งมอบ
กำหนดกำรส่งมอบภำยใน 60 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ
6. ระยะเวลาการดาเนินการ ปีงบประมำณ 2564
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์รำคำ
8. วงเงินในการจัดซื้อ
ในวงเงินงบประมำณ 1,080,000 บำท (หนึ่งล้ำนแปดหมื่นบำทถ้วน) ซึ่งรวมภำษีมลู ค่ำเพิม่ ไว้ด้วยแล้ว
หมายเหตุ
ประชำชนผู้สนใจสำมำรถวิจำรณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่ำงขอบเขตของงำนนี้
(Term of Reference : TOR) เป็นลำยลักษณ์อักษร โดยทำงไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ ( EMS) ส่งไปที่กองพัสดุ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบำงพูด อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120 หรือทำงโทรสำรหมำยเลข 0-2503-3560, 0-2503-2598 หรือทำง E-mail :pm.proffice@stou.ac.th
โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้

