
 
       

                  รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 
                                             แผ่น DVD หน้าขาว จ านวน 96,000 แผ่น 

 
1. ความเป็นมา 

ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล โดยใช้เอกสาร
การสอนเป็นสื่อหลัก และมีสื่อเสริมประกอบด้วยรายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา การ
สอนเสริมเพ่ือการศึกษา มัลติมีเดียประจ าชุดวิชา ดีวีดีประจ าชุดวิชา ซีดีเสียงประจ าชุดวิชา (MP3)  และหนังสือเสียง
ระบบเดซี ทั้งนี้หน่วยส าเนาสื่อ ศูนย์โสตทัศนศึกษา ส านักเทคโนโลยีการศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบ
ในการผลิตส าเนาสื่อเสริมดังกล่าว ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือจัดส่งให้นักศึกษา ตลอดจน
ให้บริการหน่วยงานภายนอกที่มาขอใช้บริการ 
 

2. วัตถุประสงค ์
เพ่ือใช้ในงานส าเนาสื่อดีวีดีประจ าชุดวิชาส าหรับจัดส่งให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับ

บัณฑิตศึกษา 
 

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา 
 1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
 2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 5.  ไม่ เป็นบุคคลซึ่ ง ถู กระบุชื่ อ ไว้ ในบัญชี รายชื่ อผู้ ทิ้ ง งานและได้แจ้ ง เวี ยนชื่ อให้ เป็นผู้ ทิ้ ง งาน  
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 6.  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้ อจัดจ้ างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้ อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัย-       
ธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
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9. ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ  

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

 

4. รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะแผ่น DVD หน้าขาว จ านวน 96,000 แผ่น 
1. เป็นแผ่น DVD หน้าขาว ที่มีพ้ืนที่ส าหรับสกรีนภาพหลังแผ่นประมาณ  20 มม. -  118 มม.  

เรียบตลอดทั้งแผ่นและต้องเป็นชนิดพ้ืนผิวเรียบตลอดทั้งแผ่น โดยไม่มีตัวอักษรและเครื่องหมายการค้า
ใดๆ บนแผ่น DVD หน้าขาว 

2. แผ่น DVD หน้าขาว มีขนาดความจุไม่ต่ ากว่า 4.7 GB หรือบันทึกได้ไม่ต่ ากว่า 120 นาที 
3. สามารถเขียนลงแผ่น DVD ด้วยความเร็วตั้งแต่ 4X ถึง 16X และสามารถน ามาบันทึก 

กับเครื่องของมหาวิทยาลัยฯ ได้เป็นอย่างด ี
4. เป็นแผ่น DVD ชนิดหน้าขาวและสามารถสกรีนหลังแผ่นด้วยเครื่องปริ๊นซ์เตอร์แบบอ้ิงเจ็ทได้ 
5. พ้ืนผิวหน้าขาว DVD ที่เคลือบสีขาวโดยมีคุณภาพมาตรฐานที่สามารถรองรับการสกรีนภาพลงบนแผ่นที่

ชัดเจนและคงทนไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
6. ขอบแกนรูตรงกลางของแผ่น DVD หน้าขาว จะต้องมีลักษณะลื่นเรียบไม่มีรอยคม เพ่ือสะดวกในการ

บรรจุได้ง่ายและไม่เกิดการแตกร้าวขณะบรรจุกล่อง DVD 
7. แผ่น DVD หน้าขาว จะต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. 
8. แผ่น DVD หน้าขาวจะต้องบรรจุเป็นแพ็คๆ ละ 50 แผ่นและต้องบรรจุในกล่องกระดาษลูกฟูกขนาดบรรจุ 

600 แผ่น/ กล่อง  
9. แผ่น DVD หน้าขาวที่จัดส่งให้ทางมหาวิทยาลัยฯ จะต้องเป็นชนิด ยี่ห้อ รุ่น ที่มีคุณภาพและ 

คุณสมบัติอย่างเดียวกันกับตัวอย่างที่ส่งมาให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบ  
10. ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันคุณภาพสินค้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน หากภายหลังมหาวิทยาลัย  

ตรวจสอบแล้วพบว่าแผ่น DVD หน้าขาวไม่ได้คุณภาพตามท่ีก าหนด ผู้เสนอราคาจะต้องเปลี่ยน   
แผ่น DVD หน้าขาวใหม่ให้แกม่หาวิทยาลัย 

11. แผ่น DVD ที่จัดส่งให้กับมหาวิทยาลัยฯ หากเกิดช ารุดเสียหาย อันเกิดจากโรงงานผู้ผลิตหรือการขนส่ง  
(มีรอยขีดข่วน แตกร้าว สีอบไม่แห้ง)บริษัทจะต้องรับเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆภายใน       
7 วันหลังจากได้รับแจ้งจากทางมหาวิทยาลัยฯ 

12. ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกหรือรูปแบบรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะพัสดุที่เสนอในวันยื่นซอง
เสนอราคา เพ่ือประกอบการพิจารณา 

13. บริษัทผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่เคยส่งสินค้าให้กับทางมหาวิทยาลัยฯ ล่าช้าหรือเป็นผู้ที่ไมเ่คยผิด  
สัญญาการจัดส่งสินค้ากับทางมหาวิทยาลัยฯแต่อย่างใด  
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5. การยื่นตัวอย่าง  
ภายหลังการเสนอราคาให้ผู้ขายจะต้องส่งตัวอย่างแผ่น DVD หน้าขาว จ านวน 50 แผ่น มาให้มหาวิทยาลัยท า

การตรวจสอบคุณภาพตามวันและเวลาที่ก าหนด โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งก าหนดการให้ผู้ขายทราบอีกครั้ง 
 

6. ระยะเวลาส่งมอบของ ผู้ขายต้องส่งมอบวัสดุแผ่น DVD หน้าขาว จ านวน 96,000 แผ่น ภายใน 60 วันนับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญา และหากผู้ขายไม่ส่งมอบวัสดุตามเงื่อนไขหรือไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามรายละเอียดที่ก าหนดใน
สัญญา ผู้ขายต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคากลางของที่ยังไม่ได้รับมอบนับแต่วัน
ถัดจากวันครบก าหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ขายได้น าสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน  
 
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ    ใช้เกณฑ์ราคา 
 

8.  ระยะเวลาการด าเนินการ    ปีงบประมาณ 2563 
 

9.  วงเงินในการจัดซื้อ 
      ในวงเงินงบประมาณ 720,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ด้วยแล้ว 
 
 
หมายเหตุ 

ประชาชนผู้สนใจสามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ (Term 
Reference: TOR) เป็นลายลักษณ์ อักษร โดยทางไปรษณีย์ ตอบรั บด่ วน พิ เศษ (EMS) ส่ ง ไปที่ กอง พัสดุ  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120 หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2503-2598 หรือทาง E-mail: pm.proffice@stou.ac.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
 
 
 
 

 
 


