ร่ างขอบเขตงาน(Terms of Reference : TOR)
โครงการจัดซื้อเครื่ องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และจอรับภาพ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ของ โรงเรียนป่ าพะยอมพิทยาคม
-----------------------------------------------------------------1. ความเป็ นมา
เนื่องจากโรงเรี ยนป่ าพะยอมพิทยาคมได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจาปี 2564 จากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ โครงการโรงเรี ยนคุณภาพประจาตาบล งบลงทุน ค่าครุ ภณั ฑ์ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
(รายการงบปี เดียว) วงเงิน 675,000 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น
ในการนี้โรงเรี ยนยังขาดแคลนครุ ภณั ฑ์เครื่ องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และจอรับภาพประจา
ห้องเรี ยนที่มีสภาพใช้งานได้ดี จึงควรให้จดั หาครุ ภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวเพื่อใช้เป็ นสื่ อในการจัดการเรี ยนการสอนให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนิ นการจัดซื้ อเครื่ องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จานวน 15 เครื่ อง และจอรับภาพ
จานวน 15 จอ มีความเป็ นธรรม ถูกต้อง โปร่ งใส
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1) มีความสามารถตามกฎหมาย
2) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
3) ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
4) ไม่เป็ นบุคคลซึ่ งอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืน่ ข้อเสนอหรื อทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชวั่ คราว
เนื่องจากเป็ นผูท้ ี่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5) ไม่เป็ นบุคคลซึ่ งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็ นผูท้ ิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่ งรวมถึงนิติบุคคลที่ผทู ้ ิ้งงานเป็ นหุ ้นส่ วน
ผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6) มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หาร
พัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
7) เป็ นนิติบุคคล ผูม้ ีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้ อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
8) ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ นื่ ข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายืน่ ข้อเสนอให้แก่โรงเรี ยนป่ าพะยอม
พิทยาคม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็ นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

-29) ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูย้ นื่
ข้อเสนอได้มีคาสัง่ ให้สละเอกสิ ทธิ์ ความคุม้ กันเช่นว่านั้น
10) ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
4. แบบรู ปรายการ หรื อคุณลักษณะเฉพาะ
4.1 รายละเอียดงานซื้อ
รายการที่ 1 เครื่ องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จานวน 15 เครื่ อง
มีคุณลักษณะ ดังนี้
1.1 เป็ นเครื่ องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์ และวิดีโอ
1.2 ใช้ LCD Panel 3LCD Technology
1.3 ระดับไม่นอ้ ยกว่า XGA (1024 X 768) 4:3
1.4 ความสว่าง (ANSI Lumens) ไม่นอ้ ยกว่า 3,000
1.5 Contrast Ratio ไม่นอ้ ยกว่า 15,000 : 1
1.6 ปรับปัญหาสี่ เหลี่ยมคางหมู (Vertical) : -30 ถึง +30 องศา หรื อดีกว่า
1.7 ลาโพงในตัวขนาด 2 วัตต์
1.8 รองรับการเชื่อมต่อผ่านสาย HDMI
1.9 อายุหลอดภาพยาวนานไม่นอ้ ยกว่า 5,000 ชัว่ โมง (Normal) /10,000 ชัว่ โมง (Eco)
1.10 มีสายสัญญาณเชื่อมต่อแบบ HDMI ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 10 เมตร จานวน 1 เส้น
1.11 ติดตั้งเดินระบบโปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ เดินสายแสดงผลแบบ HDMI
1.12 รับประกันตัวเครื่ องไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หลอดภาพไม่นอ้ ยกว่า 1,000 ชัว่ โมง หรื อไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
หรื ออย่างใดอย่างหนึ่งก่อน พร้อมส่ งมอบและติดตั้ง ณ โรงเรี ยนที่ได้รับจัดสรร
1.13 เพื่อป้ องกันสิ นค้าของปลอมหรื อลอกเลียนแบบ ผูเ้ สนอราคาต้องมีหนังสื อรับรองผลิตภัณฑ์ที่
เสนอว่าเป็ นสิ นค้าใหม่ไม่ใช่สินค้าเก่าและยังอยูใ่ นไลน์ผลิต จากบริ ษทั เจ้าของผลิตภัณฑ์โดย
ระบุชื่อหน่วยงาน
รายการที่ 2 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว จานวน 15 จอ
มีคุณลักษณะ ดังนี้
2.1 จอรับภาพแบบชนิดควบคุมการขึ้นลงของจอภาพและม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้าที่ให้เสี ยง
เงียบและเคลื่อนตัวราบรื่ น
2.2 ขนาดเส้นทแยงมุมไม่นอ้ ยกว่า 120 นิ้ว

-32.3 จอรับภาพมีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 72  96 นิ้ว หรื อไม่นอ้ ยกว่า 84  84 นิ้ว หรื อไม่นอ้ ยกว่า 89  92 นิ้ว
2.4 เนื้อจอสี ขาวชนิด MATT WHITE ทาจากวัสดุ FIBER ให้ความเนียนเรี ยบ สามารถป้ องกันเชื้อรา
ป้ องกันการติดไฟ และทาความสะอาดได้ ด้านหลังเคลือบสี ดา ทนต่อการฉี กขาด
2.5 มีสวิตซ์เพื่อควบคุมการขึ้นลงของจอรับภาพได้ทุกตาแหน่ง และหยุดอัตโนมัติเมื่อเลื่อนขึ้นหรื อลงสุ ด
2.6 มีรีโมทไร้สาย และควบคุมการขึ้นลงของจอรับภาพได้ดว้ ยทั้งรี โมทมีสายและไร้สาย
2.7 สามารถติดตั้งจอได้ท้ งั แบบแขวนเพดานหรื อยึดติดกับผนัง
2.8 ใช้ได้กบั ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
2.9 มีระบบตัดไฟฟ้าอัตโนมัติเพื่อป้ องกันความเสี ยหายของมอเตอร์
2.10 พร้อมส่ งมอบและติดตั้งชุดขาแขวนและงานไฟ ณ โรงเรี ยนป่ าพะยอมพิทยาคม
2.11 เพื่อประโยชน์ของทางราชการในการบริ การหลังการขายต้องมีหนังสื อรับประกันสิ นค้า
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี และสารองอะไหล่ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ พร้อมระบุชื่อหน่วยงาน
4.2 เงื่อนไขงานซื้อ
จะก่อหนี้ผกู พันได้ เมื่อได้รับงบประมาณจาก สพฐ.แล้วเท่านั้น
5. ระยะเวลาส่ งมอบของหรื อส่ งมอบงาน
กาหนดเวลาส่ งมอบพัสดุ ณ โรงเรี ยนป่ าพะยอมพิทยาคม นับถัดจากวันลงนามในสั ญญา 30 วัน
6. วงเงินในการจัดหา
- วงเงินงบประมาณ จานวนเงิน 675,000 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- กาหนดราคากลาง จานวนเงิน 720,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็ นราคาที่รวมค่าวัสดุ
ค่าดาเนินงาน ค่ากาไร และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ไว้ดว้ ยแล้ว
7. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบดาเนินการ
สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม
1) ทางไปรษณี ย ์
ส่ งถึง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ
โรงเรี ยนป่ าพะยอมพิทยาคม
320 หมู่ที่ 9 ตาบลบ้านพร้าว
อาเภอป่ าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
2) โทรศัพท์ 074-624412
3) โทรสาร 074-624412
4) ทางเว็ปไซต์ www.pyk.ac.th
5) E-Mail papayompit@pyk.ac.th

