
รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
การจางพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต  จํานวน ๑ งาน   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ   
ปงบประมาณ  ๒๕๕๖ 

 

 
๑. ความเปนมา 
 เน่ืองดวยงานบริการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณใหมีหนาที่รับผิดชอบดูแล   รวมถึงพัฒนาศักยภาพ            
การใหบริการดานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ระบบเครือขายอินทราเน็ต รวมถึงจัดหาอุปกรณดานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานดานการเรียนการสอนใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ โดยทางสํานักฯ มีการ
วางแผนพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนผานระบบเครือขายใหกับคณะตาง ๆ  
 ทางสํานักฯ จึงไดทําการศึกษาเทคโนโลยีที่จะนํามาใชเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนผานระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ต  โดยทั้งน้ีเพื่อใหโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนผานระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตเปนไปตามภาระหนาที่  จึงขอดําเนินการจัดทําระบบสนับสนุนการเรียนการสอนผานระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตและอุปกรณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งประกอบดวย 

- ติดต้ังระบบสายเคเบิลใยแกวนําแสง  และสายสัญญาณโทรศัพทภายนอกอาคาร 
- เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผล  จํานวน ๖๐ เครื่อง 
- เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  จํานวน ๓ เครื่อง  
- จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา  จํานวน ๓ ชุด  
- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน หรือชนิดติดผนัง ขนาดไมนอยกวา ๓๖๐๐๐ บีทียู/ช่ัวโมง  จํานวน ๖ เครื่อง 
- โตะสําหรับนักศึกษา  จํานวน ๓๐ ชุด 
- เกาอี้สําหรับนักศึกษา  จํานวน ๖๐ ชุด 
- โตะสําหรับครูผูสอนพรอมเกาอี ้ จํานวน ๓ ชุด 
- กระดานหองเรียน  จํานวน ๓ ชุด 
- กระดานอัจฉริยะชวยสอน พรอมเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอรแบบฉายภาพระยะสัน้  จํานวน ๑ ชุด 

รวมเปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น   จํานวน ๓,๕๐๐,๐๐๐  บาท (สามลานหาแสนบาทถวน)  
 
๒. วัตถุประสงคและเปาหมาย 
 ๒.๑ วัตถุประสงค 
 ๒.๑.๑  เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 
 ๒.๒.๒  เพื่อจัดหาอุปกรณดานเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการเรียนการสอน  
 
 ๒.๒ เปาหมาย 
  ไดระบบสนับสนุนการเรียนการสอนผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตซึ่งประกอบดวยหองที่มีอุปกรณ
มาตรฐานมาชวยสนับสนุนการเรียนการสอน จํานวน ๒ หอง  และระบบใยแกวนําแสงจํานวน ๒ เสนทาง       
พรอมระบบสายสัญญาณโทรศัพท จํานวน ๒ เสนทาง 
 
 

/๓.  คุณสมบัติ... 
 
 



- ๒ - 
 
๓. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
 ๓.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 
 ๓.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ 
และไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน ตาม
ระเบียบของทางราชการ 
 ๓.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม  
 ๓.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึน  
ศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิและความคุมกันเชนวา น้ัน 
 ๓.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาที่จะเขาเปนคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
 ๓.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
 ๓.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาที่จะเขาเปนคูสัญญา ตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงิน
แตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท  คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได  
 ๓.๘ ผูประสงคจะเสนอราคา ตองเปนนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับการขาย  และ/หรือการใหเชาซื้อระบบคอมพิวเตอร  หรือระบบเครือขายสารสนเทศ  หรือ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม  หรือระบบการสื่อสารคอมพิวเตอร โดยตรง  ไมนอยกวา ๑ ป นับจนถึงวันที่ย่ืนซอง
ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 ๓.๙ ผูประสงคจะเสนอราคาตองแนบเอกสารสําเนาหนังสือรับรองผลงาน หรือสําเนาสัญญา           
ที่เกี่ยวกับการขาย และ/หรือการใหเชาซื้อระบบคอมพิวเตอร หรือระบบเครือขายสารสนเทศ หรือระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม หรือระบบสื่อสารคอมพิวเตอรโดยตรง  โดยผลงานน้ันตองเปนผลงานที่มีระยะเวลาไมเกิน ๓ ป  
นับจนถึงวันที่ย่ืนซองประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  และผลงานน้ันตองมีวงเงินไมนอยกวา 
๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท  (หน่ึงลานเจ็ดแสนหาหมื่นบาทถวน)  ตอหน่ึงผลงาน 
 ๓.๑๐ ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีบุคลากรที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอุปกรณระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่นําเสนอ  ซึ่งสามารถใหความชวยเหลือมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณไดเปนอยางดี ในกรณีที่
อุปกรณในระบบตาง ๆ เกิดปญหา 
 ๓.๑๑ ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมีหนังสือรับรองวาอุปกรณที่เสนอเปนอุปกรณใหม ไมเคยใชงานมา
กอน  ไมใชเครื่องที่นํามาปรับปรุงสภาพใหม  ตองเปนของแทตามตัวอยาง และรูปแบบที่นํามาเสนอ  และมีการ
สํารองอะไหลอุปกรณทุกรายการทั้งหมดในโครงการน้ีเปนระยะเวลาอยางนอย ๓ ป 
 
 

/๔.  ขอกําหนด... 
 
 



- ๓ - 
 
๔. ขอกําหนดและขอบเขตของงาน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ไดกําหนดขอกําหนดและขอบเขตของงานพัฒนาระบบสนับสนุนการ
เรียนการสอนผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต  จํานวน ๑ งาน   ดังเอกสารแนบทาย 
 

๕. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 ประมาณ  ๙๐  วัน 
 

๖. ระยะเวลาสงมอบงาน 
 กําหนดสงมอบใชงานได ภายใน  ๙๐  วัน  นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา  
 

๗. วงเงินในการจัดหา 
 วงเงินที่ใชในการจัดหารวมทั้งสิ้น  ๓,๕๐๐,๐๐๐  บาท  (สามลานหาแสนบาทถวน) 
 

๘. สามารถติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพ่ิมเติม เสนอแนะวิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น  โดยเปดเผยตัวไดท่ี 
 ๑. ทางไปรษณีย 
 สงถึง หัวหนางานพัสดุ 
  งานพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
  ๘๓  หมู  ๑๑  ถนนสระบุรี – หลมสัก  
  ตําบลสะเดียง  อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ  ๖๗๐๐๐ 
 ๒. โทรศัพท ๐-๕๖๗๑-๗๑๑๕,  ๐-๕๖๗๑-๗๑๒๑ 
 ๓. โทรสาร ๐-๕๖๗๑-๗๑๑๐ 
 ๔. ทางเว็บไซต http://www.pcru.ac.th 
 ๕. E-mail patsadu@pcru.ac.th 
 
 
(ลงช่ือ).............................................ประธานกรรมการ (ลงช่ือ)............................................กรรมการ 
 (นายสุเมธ   สงวนใจ) (ผูชวยศาสตราจารย ดร. วินัย   เช่ือมวราศาสตร) 
 
 
(ลงช่ือ).............................................กรรมการ (ลงช่ือ)............................................กรรมการ 
 (นางเดือนฉาย   ไชยบุตร) (นางสาวฐิณาภัณฑ   นิธิยุวิทย) 
 
 
(ลงช่ือ).............................................กรรมการ (ลงช่ือ)............................................กรรมการและเลขานุการ 
 (นายธนวัฒน   เฉลิมพงษ) (นางสาวชัชชญา  อัตตะชีวะ) 
 
 
(ลงช่ือ).............................................ผูชวยเลขานุการ 
 (นางสาวเบญจภัทร   อุปรัง)  


