
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

จัดซื้อชุดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภาพและเสียงส าหรับงานออกอากาศ ( External storage) 

จ านวน 1 ชุด   

   

1.  ความเป็นมาของโครงการ 
     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ให้การศึกษาแก่นักศึกษาและประชาชน
ทั่วไปโดยใช้สื่อหลัก อันได้แก่ เอกสารการสอนและสื่อเสริมอ่ืน ๆ เช่น รายการวิทยุโทรทัศน์ รายการ
วิทยุกระจายเสียง เป็นต้น มหาวิทยาลัยผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ที่มีทั้งความรู้ทางวิชาการ ตลอดจน
ความรู้ทางวิชาชีพที่มีประโยชน์ทันสมัยและอยู่ในความสนใจของประชาชนทั่วไป เพ่ือน าออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ให้นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปรับชมได้อย่างทั่วถึงกว้างขวาง เป็นการเพ่ิมพูนความรู้อย่าง
เสมอภาคเท่าเทียมกันทั้งนี้มหาวิทยาลัยจึงตระหนักและให้ความส าคัญต่อการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
เพ่ือการศึกษาเพ่ือให้ได้รายการที่มีคุณภาพทันสมัยน่าติดตามและเพียงพอต่อความต้องการในการใช้เป็น
สื่อการเรียนการสอน 
      เมื่อปี พ.ศ. 2558  มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงระบบอุปกรณ์ผลิต
รายการวิทยุโทรทัศน์แบบ Digital ส าหรับห้อง Studio TV-3  จ านวน 1 ระบบ โดยมีการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีจากระบบ Analog เป็นระบบ Digital ส าหรับการผลิตรายการในห้องดังกล่าว ท าให้
มหาวิทยาลัยสามารถผลิตรายการได้เพียงพอกับความต้องการในการใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน  
ปัจจุบันด้วยอายุการใช้งานอุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลภาพและเสียง ส าหรับห้อง Studio TV-3 ซึ่งเป็น
อุปกรณ์ประเภท ICT ซึ่งมีอายุการใช้งานของหน่วยความจ าภายใน (ฮาร์ดดิส) ไม่เกิน 5 ปี ท าให้เกิดการ
ช ารุดเสื่อมสภาพ อีกทั้งไม่มีอะไหล่มาซ่อมบ ารุงจึงส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตรายการโดยเฉพาะ
ในด้านความมั่นคงของการเก็บข้อมูลภาพและเสียง การจัดเก็บจ านวนรายการและคุณภาพของใช้งาน
โอนถ่ายไฟล์ข้อมูลของภาพและเสียง 
    ท าให้มหาวิทยาลัยฯ มีจ าเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลภาพและเสียงเพ่ือทดแทน
ของเดิมให้สามารถท างานได้มีประสิทธิภาพ  สามารถผลิตรายการโทรทัศน์ได้อย่างมีคุณภาพ ณ ห้อง
ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ที่ 3  (Studio TV. -3) 

 

2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
     ชุดอุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลภาพและเสียง  ส าหรับห้อง Studio TV-3 จ านวน 1 ชุด เพ่ือ

ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่หมดอายุการใช้งานแล้ว 
  

3.  คุณสมบัติผู้ย่ืนข้อเสนอ 
  1.  มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  3.  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
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    4.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

      5.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

    6.  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

   7.  เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

    8.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

            9.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

          10.  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP)  ของกรมบัญชีกลาง  

11  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานที่แล้วเสร็จในการขายหรือติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
การผลิตรายการโทรทัศน์หรือระบบการออกกาศรายการวิทยุโทรทัศน์หรือระบบการจัดเก็บวิดีโอไฟล์ 
จ านวนวงเงินไม่น้อยกว่า 249,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยต้อง
ยื่นหนังสือรับรองผลงานหรือใบสั่งซื้อหรือสัญญาที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่
เชื่อถือได้ โดยยื่นเอกสารพร้อมการเสนอราคา     

12  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือการส ารองอะไหล่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ซึ่งเป็น
หนังสือจากผู้ผลิตหรือจากตัวแทนจ าหน่ายของผู้ผลิตภายในประเทศ เพ่ือรองรับการให้บริการหลังการ
ขายต่อมหาวิทยาลัย และต้องน าหนังสือยื่นพร้อมการเสนอราคา  

13 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายจากผู้ผลิต หรือจาก
ตัวแทนจ าหน่ายของผู้ผลิตภายในประเทศ และต้องน าหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายจากผู้ผลิต
หรือจากตัวแทนจ าหน่ายของผู้ผลิตภายในประเทศ ยื่นพร้อมการเสนอราคา 

       
  4. ชุดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภาพและเสียงส าหรับงานออกอากาศ ( External storage ) จ านวน 1 ชุด   
    มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภาพและเสียง  (External Storage)  ขนาดไม่น้อยกว่า 128 TB Raw 
Capacity จ านวน 1 หน่วย มีรายละเอียดดังนี้ 



3 
 

1.1 เป็นชุดอุปกรณ์ที่มีท้ัง Hardware และ Software ใช้ในการจัดเก็บรายการโทรทัศน์แบบ
ดิจิทัล 

1.2 สามารถใช้ร่วมกับชุดอุปกรณ์ส าหรับเครื่องน าเข้าและแปลงสัญญาณภาพและเสียงแบบ
ดิจิทัล ชุดตัดต่อข้อมูลภาพและเสียงแบบดิจิทัลของทางมหาวิทยาลัยได้ 

1.3 เป็นอุปกรณ์ท่ีท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก Storage(External Storage) ซ่ึง
สามารถท างานในระบบ NAS(Network-Attached Storage) เชื่อมโยงด้วย 10 Gb/s 
iSCSI จ านวนไม่น้อยกว่า 2 port  

1.4 มี RAID Controller หรือ Disk Controller ที่สามารถควบคุม Hard Disk แบบ SAS 
หรือ NL-SAS หรือ SATA ที่ใช้งานในระบบและสามารถท า RAID 0, 1, 5, 6,10 หรือ
ดีกว่า 

1.5 รองรับ Protocol iSCSI หรือ CIFS และ FTP 
1.6 มีหน่ายจัดเก็บข้อมูล(Drive) แบบ SATA 6Gb/s หรือ SAS หรือดีกว่า ขนาด 3.5” 

ความจุไม่น้อยกว่า 8TB ความเร็วรอบหมุนไม่น้อยกว่า 7,200 RPM  จ านวนไม่น้อยกว่า 
16 หน่วย และสามารถเพ่ิมตู้จัดเก็บข้อมูลส่วนขยาย(JBOD) เพ่ือเพ่ิมหน่วยจัดเก็บข้อมูล 
(Drive) รวมทั้งหมดแล้วไม้น้อยกว่า 400 หน่วย 

1.7 มี Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8GB ต่อ Controller 
1.8 มีระบบ Hot Swap and Redundant Power Supply 
1.9 สามารถใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ขนาด 220 Volts/50 Hz 
1.10  สามารถติดตั้งในตู้มาตรฐาน 19 นิ้ว (Rack Cabinet 19”) ได้ 
1.11  อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ภายใต้การรับประกัน ณ สถานที่ติดตั้ง โดยผู้ผลิต

หรือตัวแทนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี   
2. อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่าย 24 port จ านวน 1 หน่วย มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 มีช่องต่อสัญญาณแบบ 10/100/1000 BASE-T จ านวน 24 port รองรับการท างานใน 
Layer 3 ได ้

2.2 มีช่องต่อสัญญาณแบบ 100/1000/ 10G BASE-T  ไม่น้อยกว่า 4 port  
2.3  อุปกรณ์ต้องมีขนาดของ  Switching Fabric 176 Gps  และ Switching Capacity 

สูงสุดไม่น้อยกว่า 480 Gbps 
2.4 สนับสนุนการท า Virtual LAN ตามมาตรฐาน IEEE 802.1Q ไม่น้อยกว่า 4000 VLANs 
2.5 สนับสนุนการท า Authentication Security ไม่น้อยกว่า Successive Tiering , DHCP 

Snooping Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard 
2.6 สนับสนุนการใช้งาน  Multicast IGMP v2,v3 snooping, MLD v1,v2 snooping 
2.7 อุปกรณ์ต้องรอบรับจ านวน MAC Adress ไม่น้อยกว่า 15000 MAC Adress 
2.8 อุปกรณ์ต้องมี Hardware queues ไม่น้อยกว่า 8 queues  
2.9 สนับสนุนการท า Private VLAN และ Private Edge ได้ 
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2.10 สามารถบริหารและควบคุมอุปกรณ์ผ่าน Web GUI; HTTPs หรือดีกว่า ได้ 
2.11 มีพอร์ต Console Serial RS232 RJ45 และ Mini-USB  
2.12 อุปกรณ์ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน FCC และ UL เป็นอย่างน้อย 
2.13 สามารถติดตั้งในตู้มาตรฐาน 19 นิ้ว (Rack Cabinet 19”) ได ้
2.14 สามารถใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ขนาด 220 Volts/50 Hz 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 
1)  ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องติดตั้งชุดอุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลภาพและเสียงที่น าเสนอ  ให้

สามารถใช้งานร่วมกับระบบอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยได้ 
2)  ผู้ประสงค์เสนอราคาจะต้องสาธิต ทดสอบ และฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

(ผู้ใช้งานอุปกรณ์ และผู้ดูแลระบบอุปกรณ์) ให้สามารถใช้งานและดูแลอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ 

3)  ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องรับประกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
4)  อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การรับประกัน ณ สถานที่ติดตั้ง โดยผู้ผลิตหรือตัวแทน

จ าหน่ายเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
 

5. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ    ใช้เกณฑ์ราคา 
 

6.  ระยะเวลาการด าเนินการ      ปีงบประมาณ 2564 
 

7.  ระยะเวลาส่งมอบ 
ก าหนดส่งของพร้อมติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จจนสามารถใช้งานได้ร่วมกันทุกรายการภายใน 

180 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 

8. วงเงินในการจัดซื้อ 
ในวงเงินงบประมาณ  830,000 บาท  (แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ด้วยแล้ว 

 
หมายเหตุ 

ประชาชนผู้สนใจสามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ 
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