
 
 

รายละเอียดการจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน 70 รายการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

……………………………………………….. 

     

1. คุณสมบัติผูเสนอราคา 

1) มีความสามารถตามกฎหมาย 

2) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

3) ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

4) ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราวตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

5) ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน

ผูจัดการกรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

6) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

7) เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

8) ไม เป นผู มี ผลประโยชน ร วมกั น กับผู เสนอราคารายอ่ื น ท่ี เข ายื่ นข อ เสนอให แก

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปน

การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

9) ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

10) ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะท่ีหามเขาเสนอราคาหรือ

หามทําสัญญาตามท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
 

2. การพิจารณาราคา           

1. ผูขายจะตองสงตัวอยางวัสดุท่ีเสนอขายทุกรายการ รายการละ 1 หนวย เพ่ือใหมหาวิทยาลัย 

ตรวจพิจารณา/ทดสอบคุณภาพในข้ันตอนการเสนอราคา 

2. เกณฑการพิจารณารับราคาจัดซ้ือ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาโดยคํานึงถึงคุณภาพและประโยชน 

การใชงานของวัสดุเปนสําคัญ ประกอบกับราคาตอหนวย (รวมภาษี) ต่ําสุดเปนเกณฑ 



 
 

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                

ลําดับท่ี รายการ 

ปริมาณท่ีใช 

โดยประมาณ 

12   เดือน 

หนวยนับ รายละเอียดของพัสดุ 

1 กระดาษปกสี ขนาด A-4 สีเขียว 120 แกรม 120 หอ ขนาดบรรจุ 250 แผน/หอ น้ําหนัก 120 แกรม ขนาด A-4 

2 กระดาษปกสี ขนาด A-4 สีเหลือง 120 แกรม 120 หอ ขนาดบรรจุ 250 แผน/หอ น้ําหนัก 120 แกรม ขนาด A-4 

3 กระดาษปกสี ขนาด A-4 สีชมพู 120 แกรม 100 หอ ขนาดบรรจุ 250 แผน/หอ น้ําหนัก 120 แกรม ขนาด A-4 

4 กระดาษปกสี ขนาด A-4 สีฟา 120 แกรม 100 หอ ขนาดบรรจุ 250 แผน/หอ น้ําหนัก 120 แกรม ขนาด A-4 

5 กระดาษพิมพดีดสี ขนาด A-4 สีเขียว 70 แกรม 30 รีม ขนาดบรรจุ 500 แผน/หอ น้ําหนัก 70 แกรม ขนาด A-4 

6 กระดาษพิมพดีดสี ขนาด A-4 สีเหลือง 70 แกรม 20 รีม ขนาดบรรจุ 500 แผน/หอ น้ําหนัก 70 แกรม ขนาด A-4 

7 กระดาษพิมพดีดสี ขนาด A-4 สีฟา 70 แกรม 30 รีม ขนาดบรรจุ 500 แผน/หอ น้ําหนัก 70 แกรม ขนาด A-4 

8 สมุดเสนอเซ็น 160 เลม ปกเคลือบแลคซีนอยางดี แข็งแรง ไมฉีกขาด เนื้อในผลิต

จากกระดาษการดอยางดี แข็งแรง ไมเปอยยุย ปกหนาพิมพ

ขอความ “สมุดเสนอเซ็น” สีทอง สําหรับใสเอกสารขนาด 

A-4 เพ่ือนําเสนองาน สี : คละสี (เขียว แดง ฟา น้ําตาล) 

ขนาดสินคา (กวางxยาว) : 27.5 X 38 ซม. (โดยประมาณ) 

บรรจุไมนอยกวา 16 แผน/เลม (ไมรวมปก) 



  

 

ลําดับท่ี รายการ 

ปริมาณท่ีใช 

โดยประมาณ 

12   เดือน 

หนวยนับ รายละเอียดของพัสดุ 

9 แฟมหวงดํา ขนาด A-4 396 แฟม สําหรับใสเอกสารขนาด A-4 ปกพลาสติก PP  

สี : ดํา  สันแฟมหนา : 3 ซม. (1 นิ้ว) 

ขนาดสินคา (กวาง X ยาว ) : 25 X 32 ซม. (โดยประมาณ) 

10 แฟมสันกวาง ขนาด A-4 1,488 แฟม ขนาด A-4 สันแฟมกวาง สําหรับใสเอกสารขนาด A-4  

สี : ดํา  สันแฟมหนา : 8.3 ซม. (3 นิ้ว) (โดยประมาณ) 

ขนาดสินคา (กวาง X ยาว ) : 27.7 X 32 ซม. 

(โดยประมาณ) 

11 แฟมแฉกสามหัว 1,800 แฟม แฟมพับกระดาษหยักกลาง ขนาด 23.5 X 36 ซม.

(โดยประมาณ) 1 หอ บรรจุ 50 แฟม 

12 แฟมแขวน 300 แฟม แฟมแขวน ขนาด F4 คละสี มีลิ้นแขวนแฟม ขนาด (กวาง x 

ยาว) 24 × 36.4 ซม. (โดยประมาณ) 

13 แฟมพลาสติก NO 420A (สําหรับผูบริหาร) 240 แฟม แฟม 2 หวง ตัวแฟมผลิตจากพลาสติก PP คุณภาพดี พ้ืนผิว

ลายหนัง กันน้ําและรอยขีดขวน มาพรอมคลิปล็อกภายใน 2 

หวง Power Design แข็งแรง รองรับน้ําหนักเอกสารไดมาก 

และไมทําใหเอกสารรวงหลุด สําหรับใสเอกสารขนาด A4 

สันแฟมหนา 3.5 ซม. ขนาด (กวาง x ยาว) 24 x 32 ซม. 

(โดยประมาณ)  



  

 

ลําดับท่ี รายการ 

ปริมาณท่ีใช 

โดยประมาณ 

12   เดือน 

หนวยนับ รายละเอียดของพัสดุ 

14 แฟมพลาสติกใส ขนาด A-4 (สําหรับผูบริหาร) 1,200 แฟม ปกพลาสติกซีทรู ไมบิดงอ ทนความรอน กันน้ําไดปกหลัง

ดานใน มีซองสําหรับใสเอกสาร และแผนซีดี คลิปเหนียว

ทนทานล็อคเอกสารไดแนนกระดาษปายชื่อหนาดึงออกจาก

ซองได ขนาดบรรจุ 24แฟม/กลอง กลองละ 1 สี ซองปาย

ขนาดเทานามบัตรจึงสามารถใสนามบัตรแทนได  A-4 

ขนาด 25x32ซม. (โดยประมาณ) 

15 ปากกาลูกลื่น สีน้ําเงิน 5,000 ดาม ขนาดเสน 0.5 ม.ม. น้ําหมึกสีสด เขียนลื่น ไมเปนกอน 

หัวปากกาแข็งแรง  

16 ปากกาลูกลื่น สีดํา 200 ดาม ขนาดเสน 0.5 ม.ม. น้ําหมึกสีสด เขียนลื่น ไมเปนกอน 

หัวปากกาแข็งแรง  

17 ปากกาลูกลื่น สีแดง 500 ดาม ขนาดเสน 0.5 ม.ม. น้ําหมึกสีสด เขียนลื่น ไมเปนกอน 

หัวปากกาแข็งแรง  

18 ปากกาเข็มสีน้ําเงิน (สําหรับผูบริหาร) 120 ดาม ขนาดเสน 0.5 ม.ม. น้ําหมึกสีสด เขียนลื่น ไมเปนกอน 

หัวปากกาแข็งแรง  

19 ปากกาเข็มสีดํา (สําหรับผูบริหาร) 60 ดาม ขนาดเสน 0.5 ม.ม. น้ําหมึกสีสด เขียนลื่น ไมเปนกอน 

หัวปากกาแข็งแรง 

 



  

 

 
 
 

ลําดับท่ี รายการ 

ปริมาณท่ีใช 

โดยประมาณ 

12   เดือน 

หนวยนับ รายละเอียดของพัสดุ 

20 ปากกาเคมี ชนิดปากกลม สีน้ําเงิน 360 ดาม ชนิดปากกลม หัวเดียว เติมหมึกได ปริมาณน้ําหมึกเขียนได

ไมนอยกวา 400 เมตร  

21 ปากกาเคมี ชนิดปากกลม สีเขียว 120 ดาม ชนิดปากกลม หัวเดียว เติมหมึกได ปริมาณน้ําหมึกเขียนได

ไมนอยกวา 400 เมตร  

22 ปากกาไวทบอรด สีน้ําเงิน 120 ดาม ชนิดปากแหลม ปริมาณน้ําหมึกเขียนได 320 เมตร  

23 ปากกาไวทบอรด สีแดง 120 ดาม ชนิดปากแหลม ปริมาณน้ําหมึกเขียนได 320 เมตร  

24 ปากกาลูกลื่น ชนิดกด สีน้ําเงิน 150 ดาม ขนาดเสน 0.5 ม.ม. น้ําหมึกสีสด เขียนลื่น ไมเปนกอน 

หัวปากกาแข็งแรง  

25 ปากกาลูกลื่น ชนิดกด สีดํา 150 ดาม ขนาดเสน 0.5 ม.ม. น้ําหมึกสีสด เขียนลื่น ไมเปนกอน 

หัวปากกาแข็งแรง  

26 ปากกาลูกลื่น ชนิดกด สีแดง 150 ดาม ขนาดเสน 0.5 ม.ม. น้ําหมึกสีสด เขียนลื่น ไมเปนกอน 

หัวปากกาแข็งแรง  

27 ปากกาเนนขอความ 240 ดาม ปากกาเนนขอความ ชนิดหัวตัด สีเขมสด ใหความโดดเดน

สะดุดตา 

28 ไมบรรทัดพลาสติก ขนาด 12 นิ้ว 240 อัน ทําจากําลาสติกคุณภาพด ีสเกลไดมาตราฐาน ขนาด 12 นิ้ว 

29 คลิบหูขาว เบอร 111  240 กลอง คลิบหนีบชนิด 2 ขา สีดํา บรรจุกลองละ 12 ตัว 

30 คลิบหูขาว เบอร 110  240 กลอง คลิบหนีบชนิด 2 ขา สีดํา บรรจุกลองละ 12 ตัว  



  

 

ลําดับท่ี รายการ 

ปริมาณท่ีใช 

โดยประมาณ 

12   เดือน 

หนวยนับ รายละเอียดของพัสดุ 

31 ลวดเสียบกระดาษ 2,000 กลอง ลวดเสียบชนิดกลม ผลิตจากลวดชนิดพิเศษ ซุบนิกเกิล เงา

งามแข็งแรง ทนทาน ไมเปนสนิม ลวดเสียบยาวไมนอยกวา 

: 32 มม./ตัว (โดยประมาณ) บรรจุกลองละ 50 ตัว  

32 ลวดเย็บกระดาษ เบอร 10 3,600 กลอง คุณภาพตาม มอก.716-2532 

33 ลวดเย็บกระดาษ B 8  (NO. 8) 720 กลอง คุณภาพตาม มอก.716-2532 

34 ลวดเย็บกระดาษ A 9 เบอร 9/8 20 กลอง ผลิตจากเสนลวด แข็งแรง คุณภาพดี เหมาะใชกับเครื่อง

เย็บ HD110, HD210, HD9, HD170 เบอร : 9/8 เย็บ

กระดาษไดหนา : 40 แผน หรือ 8 มม ขนาดขาลวด (กวาง 

x สูง) : 12.9 × 10.65 มม./เข็ม (โดยประมาณ) บรรจุ 

1,000 เข็ม/กลอง 

35 ลวดเย็บกระดาษ A 9 เบอร 9/10 20 กลอง ผลิตจากเสนลวด แข็งแรง คุณภาพด ีเหมาะใชกับเครื่อง

เย็บ HD110, HD210, HD9, HD170 เบอร : 9/10 เย็บ

กระดาษไดหนา : 70 แผน หรือ 10 มม ขนาดขาลวด 

(กวาง x สูง) : 12.9 × 10.65 มม./เข็ม (โดยประมาณ) 

บรรจุ 1,000 เข็ม/กลอง 
 
 
 



  

 

ลําดับท่ี รายการ 

ปริมาณท่ีใช 

โดยประมาณ 

12   เดือน 

หนวยนับ รายละเอียดของพัสดุ 

36 ท่ีเย็บกระดาษ แม็กซ เบอร 10 200 อัน ผลิตจากเหล็ก แข็งแรง ทนทาน จับกระชับมือ ปลายดาม

หุมพลาสติกเนื้อแข็ง รองรับแรงกดไดดี มีท่ีถอดลวดเย็บใน

ตัวทายเครื่อง มีรางบอกจํานวนลวดเย็บ สี : คละสี ใชกับ

ลวดเย็บเบอร 10 บรรจุลวดเย็บได 1 แถว (50 เข็ม) ความ

ลึกไมนอยกวา 5 ซม. 

37 ท่ีเย็บกระดาษ B 8 100 อัน ผลิตจากเหล็ก หุมดวยพลาสติกเนื้อดี ใชกับลวดเย็บ B8 

บรรจุลวดเย็บได 100 เข็ม มีท่ีถอนลวดเย็บ คุณภาพไมนอย

กวาตัวอยาง 

38 ท่ีเหลาดินสอตั้งโตะ 60 อัน เครื่องเหลาดินสอ แบบ 1 รู ตัวเครื่องผลิตจากโลหะ 

แข็งแรง คงทน ไมแตกงาย ใบมีดไดคุณภาพ คมนาน ทําให

เหลาแลวไสดินสอไมหักงาย ปากจับดินสอเหล็ก ไมเลื่อน

หลุดขณะเหลากลองบรรจุเศษดินสอ ถอดจากดานหนา 

เหมาะสําหรับเหลาดินสอไมท่ัวไป สามารถเปลี่ยนอะไหล

ใบมีดได (AR-33) สามารถยึดติดกับขอบโตะได 

(อุปกรณเสริมในแพ็ค) คละส ีขนาด: 5.5 ซม. * 4.8 ซม. * 

10 ซม. (โดยประมาณ) 

 



  

 

ลําดับท่ี รายการ 

ปริมาณท่ีใช 

โดยประมาณ 

12   เดือน 

หนวยนับ รายละเอียดของพัสดุ 

39 แทนประทับตรา สีน้ําเงิน 240 อัน ตลับโลหะและพลาสติกท่ีแข็งแรง ทนทาน น้ําหนักเบา เปด

ใชงานงาย หนาหมึกกรุสักหลาด อุมหมึกไดมากและนาน 

กระจายน้ําหมึกไดดี น้ําหมึกปลอดสารตะก่ัว ไมกัดเนื้อยาง

ใหเสียหาย ไมเปนพิษ ใชรวมกับหมึกเติมแทนประทับ  

ไดมาตรฐาน มอก.1677-2541 ผานการรับรองมาตรฐาน

ปลอดสารพิษ ASTM D 4236 จากประเทศสหรัฐอเมริกา 

CE EN71/3 จากสหภาพยุโรป สีน้ําเงิน ขนาดสินคา (กวาง 

x ยาว) : 7 × 1 (โดยประมาณ) 

40 ตรายาง วัน เดือน ป 120 อัน ตรายางวันท่ีภาษาไทย ตองไมมีป/พศ. ท่ีผานมาแลว ตัวเลข

เปนเลขอารบิค 

41 หมึกเติมแทนประทับตราสีน้ําเงิน 120 ขวด ปริมาณสุทธิ 28 ซีซี  

42 น้ํายาลบคําผิดสีขาว 120 ขวด น้ํายาลบคําผิดชนิดหัวแปรงปดทับไดเรียบเนียน ลบไดอยาง

แมนยํา ไมท้ิงรองรอย ปดล็อคสนิท 

 

 

 

 



  

 

ลําดับท่ี รายการ 

ปริมาณท่ีใช 

โดยประมาณ 

12   เดือน 

หนวยนับ รายละเอียดของพัสดุ 

43 ปากกาลบคําผิด 600 ดาม ปากกาลบคําผิด ชนิดหัวเข็มหัวปากกา Metal Tip ชวย

ใหนํ้ายาไหลไดดี ไมอุดตัน ปดทับไดเนียนเรียบ ลบแมนยํา 

แหงเร็ว 

กลิ่นไมฉุนรุนแรงและไมเปนอันตราย รูปแบบดามสั้น ขนาด

กะทัดรัด เหมาะสําหรับพกพา ปลอกปากกาแบบคลิบหนีบ 

ปดล็อคสนิท ไมหลนหาย ผลิตภัณฑคุณภาพเพ่ือ

สิ่งแวดลอม ผานการรับรองมาตรฐานฉลากเขียว สําหรับลบ

เพ่ือแกไขคําผิดจากหมึกทุกชนิดปลอกใส ปริมาณสุทธิ 7 

มิลลิลิตร คุณภาพตาม มอก.1023-2534 

44 คัทเตอร 240 อัน ตัวดามทําจากพลาสติก แข็งแรงทนทาน ปลอดภัยดวย

ระบบ AUTO LOCK กันไปมีดเลื่อนระหวางใชงาน ใบมีด

ทํามุม 30 องศา ใชกับใบมีดเล็ก 9 มม. (โดยประมาณ) 

45 กรรไกร ขนาด 6  3/4 นิ้ว 240 อัน ใบมีดสเตนเลส คุณภาพดี ทนทาน มีความคมสงู ตัดได

เรียบดามจับกระชับมือ ใชสําหรับตัดกระดาษ เทป และ

วัสดุอ่ืนๆตามความตองการเหมาะสม ขนาดประมาณ(ยาว) 

6  3/ 4 นิ้ว 

46 ตะแกรงใสเอกสาร ชนิด 3 ชั้น 60 อัน เปนตะแกรงใสเอกสารเคลือบพลาสติก  
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ปริมาณท่ีใช 
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หนวยนับ รายละเอียดของพัสดุ 

47 เชือกพลาสติก (ฟาง) นน.1/2 กก. 240 มวน ชนิดเสนใหญ น้ําหนักไมนอยกวา ½ กิโลกรัม/มวน ผูเสนอ

ราคาตองระบุยี่หอสินคา 

48 ยางรัดของเสนบางวงใหญ 120 ถุง หนังยางมีความเหนียวไมเปอย น้ําหนัก ½ กิโลกรัม/ถุง 

49 ซองครุฑขาว พับ 4 30,000 ซอง มีครฑุ ขนาดบรรจุ 50 ซอง/แพ็ค  

50 ซองครุฑน้ําตาล พับ 4 1,000 ซอง มีครฑุ ขนาดบรรจุ 50 ซอง/แพ็ค  

51 ซองครุฑน้ําตาล ซี-5 พับ 2 10,000 ซอง มีครฑุ ขนาดบรรจุ 50 ซอง/แพ็ค  

52 ซองครุฑน้ําตาล ขยายขาง (ขนาดใหญ) ขนาด 11 นิ้ว X 17 นิ้ว 5,000 ซอง มีครฑุ ขนาดบรรจุ 50 ซอง/แพ็ค  

53 ซองครุฑน้ําตาล ไมขยายขาง ขนาด ซี-4 10,000 ซอง มีครฑุ ขนาดบรรจุ 50 ซอง/แพ็ค  

54 ซองครุฑน้ําตาล ขยายขาง ขนาด ซี-4 10,000 ซอง มีครฑุ ขนาดบรรจุ 50 ซอง/แพ็ค  

55 สติ๊กเกอรสําหรับใชกับเครื่องพิมพLASER PRINTER 

ขนาด A-4 

60 กลอง สติ๊กเกอรขนาด A-4 เนื้อสติ๊กเกอรหนาไมนอยกวา 70 แก

รมกาวสูตรพิเศษติดแนนทนทานไมหลุดลอกงายกระดาษ

รองหลังหนา 80 แกรม สามารถใชงานไดดีกับเครื่องพิมพ

เลเซอรสี/ดํา เครื่องพิมพอิงคเจ็ท เครื่องถายเอกสาร 

(ขนาด 210X297 MM. NO 18-036) 

56 ปายชื่อติดหนาอก 2,000 อัน คุณภาพเกรด A เบอร 8   
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ปริมาณท่ีใช 
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57 ผาปดจมูก 2,400 อัน ชนิดกระดาษ หนากากปดจมูก 3 ชั้น มียางยืดคลองหู 

กรองเชื้อแบคทีเรียขนาดเล็กกวา 3 ไมครอนไดถึง 98 % 

กันละอองน้ําซึมผานสวมใสสบาย หายใจไดสบายไมอับชื้น 

คุณภาพไมนอยกวาตัวอยาง ขนาดบรรจุ หอละ 3 อัน 

( 1 กลอง/มี 20 หอ) 

58 บัตรเติมเงิน ONE-TWO-CALL ฉบับละ 300 บาท 300 ใบ มีอายุการใชงานอยางนอย 2 ป นับจากวันตรวจรับพัสด ุ

59 ผงขัดเครื่องสุขภัณฑ 24 ขวด ผงทําความสะอาด โถสวม ชักโครก สุขภัณฑ ฟลัชวาลว โถ

ปสสาวะ หองน้ํา แทงคน้ํา น้ํายาทําความสะอาด น้ํายาลาง

หองน้ํา ผงขัด ผงลาง ผงลางหองน้ํา ผงทําความสะอาด

มหัศจรรย ขจัดคราบฝงแนน คราบลึก ฆาแบคทีเรีย เชื้อรา 

กําจัดแบคท่ีเรีย ขาวสะอาด  

60 ยาขัดเครื่องหนัง 60 ขวด ปริมาณสุทธิ 125 ซม.  

61 สเปรยปรับอากาศ 60 กระปอง ปริมาณสุมธิ 350 มล  

62 ฟองน้ําลางรถยนต 36 อัน ฟองน้ําลางรถ อยางดี เนื้อละเอียด จับถนัดมือ  ขนาด 

กวาง 5” x ยาว 8” หนา 2.5” (โดยประมาณ) 

63 แผน CD-R / AUDIO CD ขนาด 700 MB 3,000 แผน ขนาด 700 MB 80 MIN พรอมบรรจุกลอง 1 แผน/กลอง  
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64 แผน DVD พรอมบรรจุกลอง 240 แผน DVD-R พรอมบรรจุกลอง (1 แผน/กลอง) ขนาด 4.7 GB 

DATA 120 MIN VIDEO 1-16 Xspeed  

65 ปลั๊กไฟคอมพิวเตอร ชนิดเตารับ 3 ขา    6 จุด 120 ชุด ชนิดเตารับ 3 ขา 6 จุด มีสวิทซควบคุมเปด-ปด 1 สวิทช 

ตอ 2 เตารับ ความยาวไมนอยกวา 5 หลา เปนสายไฟตาม

มาตราฐานกระทรวงอุตสาหกรรม มี มอก. 

66 ทินเนอรเติมน้ํายาลบคําผิด 120 ขวด ไมนอยกวาปริมาตรสุทธิ 20 ซม. 

67 กาววิทยาศาสตรชนิดแทง 300 หลอด ปริมาณสุทธิ 22 กรัม  

68 เทปใส ขนาด 24 มม. ยาว 66 เมตร 720 มวน ความยาว 66 เมตร กวาง 24 มม. แกน 3 นิ้ว                  

บรรจุ 1 มวน/กลอง 

69 เทปใส ขนาด 12 มม. ยาว 66 เมตร 360 มวน ความยาว 66 เมตร กวาง 12 มม. แกน 3 นิ้ว                   

บรรจุ 2 มวน/กลอง 

70 

 

กระดาษกาวสีน้ําตาลไมใชน้ํา  

ขนาด 48 มม. 

900 มวน ขนาดประมาณ 48 มม. ความยาวโดยประมาณ 40 เมตร 



 
 

 

4.  เง่ือนไขการสั่งซ้ือ     
 

1. ระยะเวลาจัดซ้ือนับถัดจากวันลงนามในสัญญา – 30 กันยายน 2563     

2. มหาวิทยาลัยจะกอหนี้ผูกพันการซ้ือขายในรูปสัญญาจะซ้ือ-จะขายแบบราคาคงท่ีไมจํากัดปริมาณ  

อนึ่งปริมาณวัสดุท่ีระบุในการจัดซ้ือครั้งนี้เปนจํานวนประมาณการเพ่ือใชประกอบในข้ันตอนการ 

พิจารณาเสนอราคาเทานั้น โดยเม่ือมหาวิทยาลัยตกลงทําสัญญาจะซ้ือ-จะขายแบบราคาคงท่ีไมจํากัด

ปริมาณแลว จะยึดถือระยะเวลาและวงเงินตามสัญญาเปนสําคัญ     

3. การสั่งซ้ือ มหาวิทยาลัยจะออกใบสั่งซ้ือแจงจํานวนวัสดุท่ีจะใหจัดสงเปนคราว ๆ โดยเฉลี่ย

ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง หรือมากกวาเม่ือมีความจําเปน และผูขายจะตองสงมอบพัสดุตามรายละเอียดท่ี

ระบุในใบสั่งซ้ือภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันท่ีไดรับใบสั่งซ้ือจากมหาวิทยาลัย   

 4. ผูขายตองรับผิดชอบสงมอบพัสดุในทุกครั้งท่ีมีการสั่งซ้ือและสงมอบพัสดุตามขอกําหนดของ

สัญญา โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ จํานวนและขนาดบรรจุถูกตองครบถวนตาม

รายละเอียดท่ีปรากฏในใบสั่งซ้ือ          

5. กรณีมหาวิทยาลัยมีความจําเปนไมพรอมใหผูจะขายสงมอบของภายในอายุสัญญามหาวิทยาลัย

ขอสงวนสิทธิท่ีจะขอขยายเวลาทําการตามสัญญาออกไป ท้ังนี้เปนระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน โดยการบอก

กลาวใหผูขายทราบลวงหนาอยางนอย 5 วันทําการกอนครบกําหนดสัญญา 
 

5.  การจายเงิน          
 

มหาวิทยาลัยจะเบิกจายเงินคาซ้ือขายใหตามจํานวนครั้งของการซ้ือ โดยชําระเงินในแตละครั้งเปน

สัดสวนตามจํานวนวัสดุท่ีสงมอบถูกตองและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดรับมอบวัสดุดังกลาวแลว  

โดยถือราคา (รวมภาษี) ตอหนวยตามสัญญาเปนสําคัญ 

 

6. การรับประกันความชํารุดบกพรอง   

 รับประกัน 6 เดือน นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัยไดรับมอบพัสดุ 

 

7. วงเงินในการจัดหา 

     1,062,330 บาท (หนึ่งลานหกหม่ืนสองพันสามรอยสามสิบบาทถวน) 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

การติดตอสอบถามรายละเอียด 

หากตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเก่ียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ี

จัดหา กรุณาใหความเห็นเปนลายลักษณอักษรมาท่ี กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดกอนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

1 กรณีสงเปนหนังสือ โปรดสงโดยระบุท่ีอยู ดังนี้ 

กองพัสดุ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เลขท่ี 9/9 หมู 9 ถนนแจงวัฒนะ 

ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 11120 

2 กรณีสงเปนโทรสาร โปรดสงท่ีหมายเลข 0-2503-2598 

3. กรณีสงเปน E-mail โปรดสงท่ี E-mail Address: pm.proffice@stou.ac.th 

 


