
 

 

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หมายเลข 1.1 

แผ่นที่ 1 ของ 4 แผ่น 
 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  
เช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560  

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) 
 

1. ความเป็นมา 
 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกล นักศึกษาสามารถ
ศึกษาได้ด้วยตนเองผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อเสริมต่าง ๆ ประกอบด้วยรายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุ
โทรทัศน์  ดีวีดีประจ าชุดวิชา ซีดี เสียง สื่อมัลติมีเดีย และสื่อ e-Learning ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดส่ง
สื่อการศึกษาไปยังนักศึกษาทางไปรษณีย์ และมีการออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (ช่อง 11) สถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
(ETV) และสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม วังไกลกังวล (DLTV8) นอกจากนี้ยัง
ออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา กรมประชาสัมพันธ์  
 อย่างไรก็ดีการที่มหาวิทยาลัยต้องออกอากาศรายการเพ่ือการศึกษาผ่านช่องทางของหน่วยงานอ่ืน 
ก็ท าให้ไม่สามารถพันนารายการวิทยุโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียงไปส่่เปาาหมายที่ต้องการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันมีการแข่งขันทางด้านการจัดการเรียนการสอน และการให้บริการความร่้แก่
สังคมของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 10/2553 วันที่ 26 พฤศจิกายน 
2553 จึงมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการตามโครงการพันนาสื่อวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง โดยให้จัดหา
ช่องทางออกอากาศใหม่ในระบบ C–Band  
 

2. วัตถุประสงค ์
เพ่ือจัดหาผ่้ให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมย่านความถี่ C-Band   ส าหรับออกอากาศรายการ

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์การศึกษาของมหาวิทยาลัยเพ่ือการเรียนการสอน ตลอดจนเผยแพร่
ข่าวสารและข้อม่ลต่างๆ อันเป็นประโยชน์ครอบคลุมกลุ่มเปาาหมายและประชาชนทั่วไป โดยมีใบอนุญาต
ประกอบกิจการถ่กต้องตามกฎหมาย 
 

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
3.1 ผ่้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพเช่าพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
3.2 ผ่้เสนอราคาต้องไม่เป็นผ่้ที่ถ่กระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผ่้ทิ้งงานของทางราชการและได้   

แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผ่้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผ่้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 

3.3 ผ่้เสนอราคาต้องไม่เป็นผ่้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผ่้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผ่้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ 1.5 
 
 



 

 

แผ่นที่ 2 ของ 4 แผ่น 
 

                3.4 ผ่้เสนอราคาต้องไม่เป็นผ่้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  
เว้นแต่รัฐบาลของผ่้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นค่่สัญญาจะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปาองกัน
และ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของ
โครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นค่่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5 
พ.ศ. 2557) 

3.6 ผ่้เสนอราคาต้องไม่เป็นผ่้ที่ถ่กประเมินสิทธิผ่้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามท าสัญญาตามท่ี กวพ. ก าหนด 

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นค่่สัญญาต้องไม่อย่่ในฐานะเป็นผ่้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถ่กต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

3.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นค่่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อ      
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศ่นย์ข้อม่ลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

3.9 ค่่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีม่ลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทค่่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  
           3.10 ผ่้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ หรือบริการให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม หรือให้บริการ
รับส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับ โดยต้องน าเสนอหลักฐานเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา 
                3.11 ผ่้เสนอราคาต้องมีทีมวิศวกรและบุคลากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์ สามารถด่แลการ
ออกอากาศโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได ้โดยต้องน าเสนอหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา 
 

4. รายละเอียดการเช่า 
 ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเช่าช่องสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 
 

5. การส่งมอบ 
 ผ่้ให้บริการต้องออกอากาศช่องรายการของมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 
 

6. ระยะเวลาเช่าช่องออกอากาศ 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560  

 

7. วงเงินในการจัดหา จ านวน 5,778,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
 
 
 

 
 



 

 

แผ่นที่ 3 ของ 4 แผ่น 
 

หมายเหตุ 
ประชาชนผ่้สนใจสามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ 

(Terms of Reference : TOR)  เป็นลายลักษณ์อักษร โดยทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ ( EMS) ส่งไปที่
กองพัสดุ   มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช  เลขที่  9/9 หม่่  9 ถนนแจ้งวันนะ ต าบลบางพ่ด             
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2503-3560, 0-2503-2598 หรือ
ทาง E-mail : pm.proffice@stou.ac.th  โดยระบุชื่อ ที่อย่่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
 
8. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะช่องสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

 

          1. ผ่้เสนอราคาต้องจัดหาช่องสัญญาณดาวเทียม C-Band พร้อมโครงข่ายให้กับมหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
ธรรมาธิราช เพ่ือใช้งานออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ แต่เพียงผ่้เดียวตลอด       
24 ชั่วโมงทุกวันตลอดอายุสัญญา โดยผ่้เสนอราคาจะต้องด าเนินการจัดหาอุปกรณ์ และเชื่อมโยงสัญญาณ
จากห้องควบคุมการออกอากาศรายการวิทยุและโทรทัศน์ (MCR) ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไปยัง
สถานีดาวเทียมท่ีจะใช้ส่งสัญญาณข้ึนส่่ดาวเทียม      
          2. ผ่้เสนอราคาต้องเสนอช่องสัญญาณดาวเทียมให้บริการที่สามารถรับชมรายการโทรทัศน์  และ   
รับฟังรายการกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยผ่านชุดรับสัญญาณดาวเทียมที่มีขายทั่วไปในท้องตลาดและ
สามารถรับชมรายการจากช่อง Free to Air และ TV Digital ของประเทศไทยที่ออกอากาศในย่านความถี่ 
C-Band บนดาวเทียมดวงเดียวกันได้        
          3. ผ่้เสนอราคาต้องเสนอช่องสัญญาณดาวเทียม โดยช่องสัญญาณดาวเทียมต้องมีขนาดในการส่ง
สัญญาณไม่น้อยกว่า 2.5 Mbps ระบบส่งสัญญาณออกอากาศตามมาตรฐาน MPEG-2, DVB-S หรือดีกว่า 
สามารถส่งสัญญาณเสียงแบบสเตอรีโอได้ไม่น้อยกว่า 2 ช่องเสียง โดยช่องเสียงแรกเป็นเสียงปกติของ
รายการโทรทัศน์ที่ก าลังแพร่ภาพ ในขณะที่อีกช่องหนึ่งเป็นเสียงของรายการกระจายเสียง และผ่้รับชม
สามารถเลือกรับฟังเสียงผ่านชุดรับสัญญาณดาวเทียมที่มีขายทั่วไปในท้องตลาด โดยผ่้เสนอราคาต้องแจ้ง
รายละเอียดการถอดรหัสในการรับชมช่องรายการให้แก่ผ่้ผลิต และผ่้จ าหน่ายชุดรับสัญญาณดาวเทียมที่มี
ระบบ Update ช่องรายการแบบ OTA เพ่ือให้ชุดรับสัญญาณดาวเทียมเหล่านั้นสามารถรับชมช่องรายการ
ของมหาวิทยาลัยได ้ 
           4. ผ่้เสนอราคาต้องจัดการให้ช่องสัญญาณดาวเทียมสามารถออกอากาศรายการกระจายเสียงและ
รายการโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีบุคลากรที่มีความร่้
ความสามารถด่แลการออกอากาศตลอดเวลา มีวงจรหลักและวงจรส ารองส าหรับเชื่อมโยงสัญญาณและมี
อุปกรณ์หลักและอุปกรณ์ส ารองในการเชื่อมโยงและบีบอัดสัญญาณ 
 
 
 
 
 



 

 

 
แผ่นที่ 4 ของ 4 แผ่น 

 

9. ก าหนดช าระค่าเช่า 
 ก าหนดจ่ายค่าเช่าช่องสัญญาณเป็นงวด งวดละ 1 เดือน รวม 12 งวด 
 

10. เงื่อนไขการให้บริการ 
1) กรณีช่องสัญญาณดาวเทียมขัดข้องหรือช ารุดบกพร่อง หรือไม่สามารถใช้งานตามสัญญานี้ได้

อย่างสมบ่รณ์ผ่้ให้เช่าต้องจัดให้มีช่างที่มีความร่้ความช านาญและฝีมือดีมาจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อย่่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ดีตามปกติภายใน 5 (ห้า) ชั่วโมง ทั้งนี้นับแต่ได้รับแจ้งตามข้อ 7 กรณีผ่้ให้เช่าไม่สามารถ
ด าเนินการได้เสร็จเรียบร้อยภายในเวลาหรือเงื่อนไขที่กล่าวแล้ว ผ่้ให้เช่ายอมให้ผ่้เช่าปรับเป็นรายชั่วโมง ใน
อัตราชั่วโมงละ 1,000 บาท (หนึ่ งพันบาทถ้วน) โดยยินยอมให้หักค่าปรับดังกล่าวออกจากค่าเช่า
ประจ าเดือน ส าหรับจ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการค านวณค่ าปรับจะเริ่มนับตั้งแต่เวลาที่ล่วงพ้นก าหนด
ระยะเวลาในการซ่อมแซมแก้ไขดังกล่าวข้างต้น จนถึงระยะเวลาที่ได้ซ่อมแซมแก้ไขให้อย่่ในสภาพใช้งานได้
ตามปกติ โดยเศษของชั่วโมงถือเป็น 1 (หนึ่ง) ชั่วโมง 
     2) กรณีอุปกรณ์เชื่อมสัญญาณรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของผ่้ให้เช่าขัดข้องหรือ
ช ารุดบกพร่อง หรือไม่สามารถใช้งานตามสัญญานี้ได้อย่างสมบ่รณ์ผ่้ให้เช่าต้องด าเนินการให้ใช้งานเชื่อม
สัญญาณได้ภายใน 15 นาที ทั้งนี้นับแต่ได้รับแจ้งตามข้อ 7 กรณีผ่้ให้เช่าไม่สามารถด าเนินการได้เสร็จ
เรียบร้อยภายในเวลาหรือเงื่อนไขที่กล่าวแล้ว ผ่้ให้เช่ายอมให้ผ่้เช่าปรับเป็นรายชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ 
1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยยินยอมให้หักค่าปรับดังกล่าวออกจากค่าเช่าประจ าเดือน ส าหรับ
จ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการค านวณค่าปรับจะเริ่มนับตั้งแต่เวลาที่ล่วงพ้นก าหนดระยะเวลาในการซ่อมแซม
แก้ไขดังกล่าวข้างต้น จนถึงระยะเวลาที่ได้ซ่อมแซมแก้ไขให้อย่่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ โดยเศษของ
ชั่วโมงถือเป็น 1 (หนึ่ง) ชั่วโมง 
  


