รายละเอียดการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 70 รายการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
………………………………………………..
1. คุณสมบัติผูเสนอราคา

1) มีความสามารถตามกฎหมาย
2) ไมเปนบุคคลลมละลาย
3) ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
4) ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5) ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการกรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
6) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
7) เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
8) ไม เป นผู มี ผลประโยชน ร ว มกั นกั บผู เสนอราคารายอื่ นที่ เข ายื่ นข อ เสนอให แก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
9) ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
10) ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาหรือ
หามทําสัญญาตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
2. การพิจารณาราคา
1. ผูขายจะตองสงตัวอยางวัสดุที่เสนอขายทุกรายการ รายการละ 1 หนวย เพื่อใหมหาวิทยาลัย
ตรวจพิจารณา/ทดสอบคุณภาพในขั้นตอนการเสนอราคา
2. เกณฑการพิจารณารับราคาจัดซื้อ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาโดยคํานึงถึงคุณภาพและประโยชน
การใชงานของวัสดุเปนสําคัญ ประกอบกับราคาตอหนวย (รวมภาษี) ต่ําสุดเปนเกณฑ

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการ
กระดาษปกสี ขนาด A-4 สีเขียว 120 แกรม
กระดาษปกสี ขนาด A-4 สีเหลือง 120 แกรม
กระดาษปกสี ขนาด A-4 สีชมพู 120 แกรม
กระดาษปกสี ขนาด A-4 สีฟา 120 แกรม
กระดาษพิมพดีดสี ขนาด A-4 สีเขียว 70 แกรม
กระดาษพิมพดีดสี ขนาด A-4 สีเหลือง 70 แกรม
กระดาษพิมพดีดสี ขนาด A-4 สีฟา 70 แกรม
สมุดเสนอเซ็น

ปริมาณที่ใช
โดยประมาณ
12 เดือน

หนวยนับ

120
120
100
100
30
20
30
160

หอ
หอ
หอ
หอ
รีม
รีม
รีม
เลม

รายละเอียดของพัสดุ
ขนาดบรรจุ 250 แผน/หอ น้ําหนัก 120 แกรม ขนาด A-4
ขนาดบรรจุ 250 แผน/หอ น้ําหนัก 120 แกรม ขนาด A-4
ขนาดบรรจุ 250 แผน/หอ น้ําหนัก 120 แกรม ขนาด A-4
ขนาดบรรจุ 250 แผน/หอ น้ําหนัก 120 แกรม ขนาด A-4
ขนาดบรรจุ 500 แผน/หอ น้ําหนัก 70 แกรม ขนาด A-4
ขนาดบรรจุ 500 แผน/หอ น้ําหนัก 70 แกรม ขนาด A-4
ขนาดบรรจุ 500 แผน/หอ น้ําหนัก 70 แกรม ขนาด A-4
ปกเคลือบแลคซีนอยางดี แข็งแรง ไมฉีกขาด เนื้อในผลิต
จากกระดาษการดอยางดี แข็งแรง ไมเปอยยุย ปกหนาพิมพ
ขอความ “สมุดเสนอเซ็น” สีทอง สําหรับใสเอกสารขนาด
A-4 เพื่อนําเสนองาน สี : คละสี (เขียว แดง ฟา น้ําตาล)
ขนาดสินคา (กวางxยาว) : 27.5 X 38 ซม. (โดยประมาณ)
บรรจุไมนอยกวา 16 แผน/เลม (ไมรวมปก)

9

แฟมหวงดํา ขนาด A-4

ปริมาณที่ใช
โดยประมาณ
12 เดือน
396

10

แฟมสันกวาง ขนาด A-4

1,488

แฟม

11

แฟมแฉกสามหัว

1,800

แฟม

12

แฟมแขวน

300

แฟม

13

แฟมพลาสติก NO 420A (สําหรับผูบริหาร)

240

แฟม

ลําดับที่

รายการ

หนวยนับ
แฟม

รายละเอียดของพัสดุ
สําหรับใสเอกสารขนาด A-4 ปกพลาสติก PP
สี : ดํา สันแฟมหนา : 3 ซม. (1 นิ้ว)
ขนาดสินคา (กวาง X ยาว ) : 25 X 32 ซม. (โดยประมาณ)
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)
แฟมพับกระดาษหยักกลาง ขนาด 23.5 X 36 ซม.
(โดยประมาณ) 1 หอ บรรจุ 50 แฟม
แฟมแขวน ขนาด F4 คละสี มีลิ้นแขวนแฟม ขนาด (กวาง x
ยาว) 24 × 36.4 ซม. (โดยประมาณ)
แฟม 2 หวง ตัวแฟมผลิตจากพลาสติก PP คุณภาพดี พื้นผิว
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)

ลําดับที่

รายการ

ปริมาณที่ใช
โดยประมาณ
12 เดือน
1,200

หนวยนับ

14

แฟมพลาสติกใส ขนาด A-4 (สําหรับผูบริหาร)

แฟม

15

ปากกาลูกลื่น สีน้ําเงิน

5,000

ดาม

16

ปากกาลูกลื่น สีดํา

200

ดาม

17

ปากกาลูกลื่น สีแดง

500

ดาม

18

ปากกาเข็มสีน้ําเงิน (สําหรับผูบริหาร)

120

ดาม

19

ปากกาเข็มสีดํา (สําหรับผูบริหาร)

60

ดาม

รายละเอียดของพัสดุ
ปกพลาสติกซีทรู ไมบิดงอ ทนความรอน กันน้ําไดปกหลัง
ดานใน มีซองสําหรับใสเอกสาร และแผนซีดี คลิปเหนียว
ทนทานล็อคเอกสารไดแนนกระดาษปายชื่อหนาดึงออกจาก
ซองได ขนาดบรรจุ 24แฟม/กลอง กลองละ 1 สี ซองปาย
ขนาดเทานามบัตรจึงสามารถใสนามบัตรแทนได A-4
ขนาด 25x32ซม. (โดยประมาณ)
ขนาดเสน 0.5 ม.ม. น้ําหมึกสีสด เขียนลื่น ไมเปนกอน
หัวปากกาแข็งแรง
ขนาดเสน 0.5 ม.ม. น้ําหมึกสีสด เขียนลื่น ไมเปนกอน
หัวปากกาแข็งแรง
ขนาดเสน 0.5 ม.ม. น้ําหมึกสีสด เขียนลื่น ไมเปนกอน
หัวปากกาแข็งแรง
ขนาดเสน 0.5 ม.ม. น้ําหมึกสีสด เขียนลื่น ไมเปนกอน
หัวปากกาแข็งแรง
ขนาดเสน 0.5 ม.ม. น้ําหมึกสีสด เขียนลื่น ไมเปนกอน
หัวปากกาแข็งแรง

20

ปากกาเคมี ชนิดปากกลม สีน้ําเงิน

ปริมาณที่ใช
โดยประมาณ
12 เดือน
360

21

ปากกาเคมี ชนิดปากกลม สีเขียว

120

ดาม

22
23
24

ปากกาไวทบอรด สีน้ําเงิน
ปากกาไวทบอรด สีแดง
ปากกาลูกลื่น ชนิดกด สีน้ําเงิน

120
120
150

ดาม
ดาม
ดาม

25

ปากกาลูกลื่น ชนิดกด สีดํา

150

ดาม

26

ปากกาลูกลื่น ชนิดกด สีแดง

150

ดาม

27

ปากกาเนนขอความ

240

ดาม

28
29
30

ไมบรรทัดพลาสติก ขนาด 12 นิ้ว
คลิบหูขาว เบอร 111
คลิบหูขาว เบอร 110

240
240
240

อัน
กลอง
กลอง

ลําดับที่

รายการ

หนวยนับ
ดาม

รายละเอียดของพัสดุ
ชนิดปากกลม หัวเดียว เติมหมึกได ปริมาณน้ําหมึกเขียนได
ไมนอยกวา 400 เมตร
ชนิดปากกลม หัวเดียว เติมหมึกได ปริมาณน้ําหมึกเขียนได
ไมนอยกวา 400 เมตร
ชนิดปากแหลม ปริมาณน้ําหมึกเขียนได 320 เมตร
ชนิดปากแหลม ปริมาณน้ําหมึกเขียนได 320 เมตร
ขนาดเสน 0.5 ม.ม. น้ําหมึกสีสด เขียนลื่น ไมเปนกอน
หัวปากกาแข็งแรง
ขนาดเสน 0.5 ม.ม. น้ําหมึกสีสด เขียนลื่น ไมเปนกอน
หัวปากกาแข็งแรง
ขนาดเสน 0.5 ม.ม. น้ําหมึกสีสด เขียนลื่น ไมเปนกอน
หัวปากกาแข็งแรง
ปากกาเนนขอความ ชนิดหัวตัด สีเขมสด ใหความโดดเดน
สะดุดตา
ทําจากําลาสติกคุณภาพดี สเกลไดมาตราฐาน ขนาด 12 นิ้ว
คลิบหนีบชนิด 2 ขา สีดํา บรรจุกลองละ 12 ตัว
คลิบหนีบชนิด 2 ขา สีดํา บรรจุกลองละ 12 ตัว

ลําดับที่

รายการ

ปริมาณที่ใช
โดยประมาณ
12 เดือน
2,000

หนวยนับ

31

ลวดเสียบกระดาษ

กลอง

32
33
34

ลวดเย็บกระดาษ เบอร 10
ลวดเย็บกระดาษ B 8 (NO. 8)
ลวดเย็บกระดาษ A 9 เบอร 9/8

3,600
720
20

กลอง
กลอง
กลอง

35

ลวดเย็บกระดาษ A 9 เบอร 9/10

20

กลอง

รายละเอียดของพัสดุ
ลวดเสียบชนิดกลม ผลิตจากลวดชนิดพิเศษ ซุบนิกเกิล เงา
งามแข็งแรง ทนทาน ไมเปนสนิม ลวดเสียบยาวไมนอยกวา
: 32 มม./ตัว (โดยประมาณ) บรรจุกลองละ 50 ตัว
คุณภาพตาม มอก.716-2532
คุณภาพตาม มอก.716-2532
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
ผลิตจากเสนลวด แข็งแรง คุณภาพดี 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

ลําดับที่

รายการ

ปริมาณที่ใช
โดยประมาณ
12 เดือน
200

หนวยนับ

36

ที่เย็บกระดาษ แม็กซ เบอร 10

อัน

37

ที่เย็บกระดาษ B 8

100

อัน

38

ที่เหลาดินสอตั้งโตะ

60

อัน

รายละเอียดของพัสดุ
ผลิตจากเหล็ก แข็งแรง ทนทาน จับกระชับมือ ปลายดาม
หุมพลาสติกเนื้อแข็ง รองรับแรงกดไดดี มีที่ถอดลวดเย็บใน
ตัวทายเครื่อง มีรางบอกจํานวนลวดเย็บ สี : คละสี ใชกับ
ลวดเย็บเบอร 10 บรรจุลวดเย็บได 1 แถว (50 เข็ม) ความ
ลึกไมนอยกวา 5 ซม.
ผลิตจากเหล็ก หุมดวยพลาสติกเนื้อดี ใชกับลวดเย็บ B8
บรรจุลวดเย็บได 100 เข็ม มีที่ถอนลวดเย็บ คุณภาพไมนอย
กวาตัวอยาง
เครื่องเหลาดินสอ แบบ 1 รู ตัวเครื่องผลิตจากโลหะ
แข็งแรง คงทน ไมแตกงาย ใบมีดไดคุณภาพ คมนาน ทําให
เหลาแลวไสดินสอไมหักงาย ปากจับดินสอเหล็ก ไมเลื่อน
หลุดขณะเหลากลองบรรจุเศษดินสอ ถอดจากดานหนา
เหมาะสําหรับเหลาดินสอไมทั่วไป สามารถเปลี่ยนอะไหล
ใบมีดได (AR-33) สามารถยึดติดกับขอบโตะได
(อุปกรณเสริมในแพ็ค) คละสี ขนาด: 5.5 ซม. * 4.8 ซม. *
10 ซม. (โดยประมาณ)

ลําดับที่

รายการ

ปริมาณที่ใช
โดยประมาณ
12 เดือน
240

หนวยนับ

39

แทนประทับตรา สีน้ําเงิน

อัน

40

ตรายาง วัน เดือน ป

120

อัน

41
42

หมึกเติมแทนประทับตราสีน้ําเงิน
น้ํายาลบคําผิดสีขาว

120
120

ขวด
ขวด

รายละเอียดของพัสดุ
ตลับโลหะและพลาสติกที่แข็งแรง ทนทาน น้ําหนักเบา เปด
ใชงานงาย หนาหมึกกรุสักหลาด อุมหมึกไดมากและนาน
กระจายน้ําหมึกไดดี น้ําหมึกปลอดสารตะกั่ว 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)
ตรายางวันที่ภาษาไทย ตองไมมีป/พศ. ที่ผานมาแลว ตัวเลข
เปนเลขอารบิค
ปริมาณสุทธิ 28 ซีซี
น้ํายาลบคําผิดชนิดหัวแปรงปดทับไดเรียบเนียน ลบไดอยาง
แมนยํา ไมทิ้งรองรอย ปดล็อคสนิท

ลําดับที่

รายการ

ปริมาณที่ใช
โดยประมาณ
12 เดือน
600

หนวยนับ

43

ปากกาลบคําผิด

ดาม

44

คัทเตอร

240

อัน

45

กรรไกร ขนาด 6 3/4 นิ้ว

240

อัน

46

ตะแกรงใสเอกสาร ชนิด 3 ชั้น

60

อัน

รายละเอียดของพัสดุ
ปากกาลบคําผิด ชนิดหัวเข็มหัวปากกา Metal Tip ชวย
ใหนํ้ายาไหลไดดี ไมอุดตัน ปดทับไดเนียนเรียบ ลบแมนยํา
แหงเร็ว
กลิ่นไมฉุนรุนแรงและไมเปนอันตราย รูปแบบดามสั้น ขนาด
กะทัดรัด เหมาะสําหรับพกพา ปลอกปากกาแบบคลิบหนีบ
ปดล็อคสนิท ไมหลนหาย ผลิตภัณฑคุณภาพเพื่อ
สิ่งแวดลอม ผานการรับรองมาตรฐานฉลากเขียว สําหรับลบ
เพื่อแกไขคําผิดจากหมึกทุกชนิดปลอกใส ปริมาณสุทธิ 7
มิลลิลิตร คุณภาพตาม มอก.1023-2534
ตัวดามทําจากพลาสติก แข็งแรงทนทาน ปลอดภัยดวย
ระบบ AUTO LOCK กันไปมีดเลื่อนระหวางใชงาน ใบมีด
ทํามุม 30 องศา ใชกับใบมีดเล็ก 9 มม. (โดยประมาณ)
ใบมีดสเตนเลส คุณภาพดี ทนทาน มีความคมสูง ตัดได
เรียบดามจับกระชับมือ ใชสําหรับตัดกระดาษ เทป และ
วัสดุอื่นๆตามความตองการเหมาะสม ขนาดประมาณ(ยาว)
6 3/ 4 นิ้ว
เปนตะแกรงใสเอกสารเคลือบพลาสติก

ลําดับที่

รายการ

ปริมาณที่ใช
โดยประมาณ
12 เดือน
240

หนวยนับ

47

เชือกพลาสติก (ฟาง) นน.1/2 กก.

มวน

48
49
50
51
52
53
54
55

ยางรัดของเสนบางวงใหญ
ซองครุฑขาว พับ 4
ซองครุฑน้ําตาล พับ 4
ซองครุฑน้ําตาล ซี-5 พับ 2
ซองครุฑน้ําตาล ขยายขาง (ขนาดใหญ) ขนาด 11 นิ้ว X 17 นิ้ว
ซองครุฑน้ําตาล ไมขยายขาง ขนาด ซี-4
ซองครุฑน้ําตาล ขยายขาง ขนาด ซี-4
สติ๊กเกอรสําหรับใชกับเครื่องพิมพLASER PRINTER
ขนาด A-4

120
30,000
1,000
10,000
5,000
10,000
10,000
60

ถุง
ซอง
ซอง
ซอง
ซอง
ซอง
ซอง
กลอง

56

ปายชื่อติดหนาอก

2,000

อัน

รายละเอียดของพัสดุ
ชนิดเสนใหญ น้ําหนักไมนอยกวา ½ กิโลกรัม/มวน ผูเสนอ
ราคาตองระบุยี่หอสินคา
หนังยางมีความเหนียวไมเปอย น้ําหนัก ½ กิโลกรัม/ถุง
มีครุฑ ขนาดบรรจุ 50 ซอง/แพ็ค
มีครุฑ ขนาดบรรจุ 50 ซอง/แพ็ค
มีครุฑ ขนาดบรรจุ 50 ซอง/แพ็ค
มีครุฑ ขนาดบรรจุ 50 ซอง/แพ็ค
มีครุฑ ขนาดบรรจุ 50 ซอง/แพ็ค
มีครุฑ ขนาดบรรจุ 50 ซอง/แพ็ค
สติ๊กเกอรขนาด A-4 เนื้อสติ๊กเกอรหนาไมนอยกวา 70 แก
รมกาวสูตรพิเศษติดแนนทนทานไมหลุดลอกงายกระดาษ
รองหลังหนา 80 แกรม สามารถใชงานไดดีกับเครื่องพิมพ
เลเซอรสี/ดํา เครื่องพิมพอิงคเจ็ท เครื่องถายเอกสาร
(ขนาด 210X297 MM. NO 18-036)
คุณภาพเกรด A เบอร 8

ลําดับที่

รายการ

ปริมาณที่ใช
โดยประมาณ
12 เดือน
2,400

หนวยนับ

57

ผาปดจมูก

อัน

58
59

บัตรเติมเงิน ONE-TWO-CALL ฉบับละ 300 บาท
ผงขัดเครื่องสุขภัณฑ

300
24

ใบ
ขวด

60
61
62

ยาขัดเครื่องหนัง
สเปรยปรับอากาศ
ฟองน้ําลางรถยนต

60
60
36

ขวด
กระปอง
อัน

63

แผน CD-R / AUDIO CD ขนาด 700 MB

3,000

แผน

รายละเอียดของพัสดุ
ชนิดกระดาษ หนากากปดจมูก 3 ชั้น มียางยืดคลองหู
กรองเชื้อแบคทีเรียขนาดเล็กกวา 3 ไมครอนไดถึง 98 %
กันละอองน้ําซึมผานสวมใสสบาย หายใจไดสบายไมอับชื้น
คุณภาพไมนอยกวาตัวอยาง ขนาดบรรจุ หอละ 3 อัน
( 1 กลอง/มี 20 หอ)
มีอายุการใชงานอยางนอย 2 ป นับจากวันตรวจรับพัสดุ
ผงทําความสะอาด โถสวม ชักโครก สุขภัณฑ ฟลัชวาลว โถ
ปสสาวะ หองน้ํา แทงคน้ํา น้ํายาทําความสะอาด น้ํายาลาง
หองน้ํา ผงขัด ผงลาง ผงลางหองน้ํา ผงทําความสะอาด
มหัศจรรย ขจัดคราบฝงแนน คราบลึก ฆาแบคทีเรีย เชื้อรา
กําจัดแบคที่เรีย ขาวสะอาด
ปริมาณสุทธิ 125 ซม.
ปริมาณสุมธิ 350 มล
ฟองน้ําลางรถ อยางดี เนื้อละเอียด จับถนัดมือ ขนาด
กวาง 5” x ยาว 8” หนา 2.5” (โดยประมาณ)
ขนาด 700 MB 80 MIN พรอมบรรจุกลอง 1 แผน/กลอง

ลําดับที่

รายการ

ปริมาณที่ใช
โดยประมาณ
12 เดือน
240

หนวยนับ

64

แผน DVD พรอมบรรจุกลอง

แผน

65

ปลั๊กไฟคอมพิวเตอร ชนิดเตารับ 3 ขา 6 จุด

120

ชุด

66
67
68

ทินเนอรเติมน้ํายาลบคําผิด
กาววิทยาศาสตรชนิดแทง
เทปใส ขนาด 24 มม. ยาว 66 เมตร

120
300
720

ขวด
หลอด
มวน

69

เทปใส ขนาด 12 มม. ยาว 66 เมตร

360

มวน

70

กระดาษกาวสีน้ําตาลไมใชน้ํา
ขนาด 48 มม.

900

มวน

รายละเอียดของพัสดุ
DVD-R พรอมบรรจุกลอง (1 แผน/กลอง) ขนาด 4.7 GB
DATA 120 MIN VIDEO 1-16 Xspeed
ชนิดเตารับ 3 ขา 6 จุด มีสวิทซควบคุมเปด-ปด 1 สวิทช
ตอ 2 เตารับ ความยาวไมนอยกวา 5 หลา เปนสายไฟตาม
มาตราฐานกระทรวงอุตสาหกรรม มี มอก.
ไมนอยกวาปริมาตรสุทธิ 20 ซม.
ปริมาณสุทธิ 22 กรัม
ความยาว 66 เมตร กวาง 24 มม. แกน 3 นิ้ว
บรรจุ 1 มวน/กลอง
ความยาว 66 เมตร กวาง 12 มม. แกน 3 นิ้ว
บรรจุ 2 มวน/กลอง
ขนาดประมาณ 48 มม. ความยาวโดยประมาณ 40 เมตร

4. เงื่อนไขการสั่งซื้อ
1. ระยะเวลาจัดซื้อนับถัดจากวันลงนามในสัญญา – 30 กันยายน 2563
2. มหาวิทยาลัยจะกอหนี้ผูกพันการซื้อขายในรูปสัญญาจะซื้อ-จะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ
อนึ่งปริมาณวัสดุที่ระบุในการจัดซื้อครั้งนี้เปนจํานวนประมาณการเพื่อใชประกอบในขั้นตอนการ
พิ จ ารณาเสนอราคาเท านั้ น โดยเมื่ อมหาวิทยาลัย ตกลงทําสัญ ญาจะซื้อ-จะขายแบบราคาคงที่ ไม จํากั ด
ปริมาณแลว จะยึดถือระยะเวลาและวงเงินตามสัญญาเปนสําคัญ
3. การสั่งซื้ อ มหาวิทยาลั ย จะออกใบสั่งซื้อแจงจํานวนวัสดุที่จะใหจัดสงเปน คราว ๆ โดยเฉลี่ย
ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง หรือมากกวาเมื่อมีความจําเปน และผูขายจะตองสงมอบพัสดุตามรายละเอียดที่
ระบุในใบสั่งซื้อภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันที่ไดรับใบสั่งซื้อจากมหาวิทยาลัย
4. ผูขายตองรับ ผิดชอบสงมอบพั สดุในทุ กครั้งที่มีการสั่งซื้อและสงมอบพั สดุตามขอกําหนดของ
สั ญ ญา โดยมี ร ายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของวั ส ดุ จํ านวนและขนาดบรรจุ ถู ก ต อ งครบถ ว นตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในใบสั่งซื้อ
5. กรณีมหาวิทยาลัยมีความจําเปนไมพรอมใหผูจะขายสงมอบของภายในอายุสัญญามหาวิทยาลัย
ขอสงวนสิทธิที่จะขอขยายเวลาทําการตามสัญญาออกไป ทั้งนี้เปนระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน โดยการบอก
กลาวใหผูขายทราบลวงหนาอยางนอย 5 วันทําการกอนครบกําหนดสัญญา
5. การจายเงิน
มหาวิทยาลัยจะเบิกจายเงินคาซื้อขายใหตามจํานวนครั้งของการซื้อ โดยชําระเงินในแตละครั้งเปน
สั ด ส ว นตามจํ านวนวั ส ดุ ที่ ส งมอบถู ก ต อ งและคณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ได รับ มอบวั ส ดุ ดั งกล าวแล ว
โดยถือราคา (รวมภาษี) ตอหนวยตามสัญญาเปนสําคัญ
6. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
รับประกัน 6 เดือน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยไดรับมอบพัสดุ
7. วงเงินในการจัดหา
1,062,330 บาท (หนึ่งลานหกหมื่นสองพันสามรอยสามสิบบาทถวน)

การติดตอสอบถามรายละเอียด
หากตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่
จัดหา กรุณาใหความเห็นเปนลายลักษณอักษรมาที่ กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดกอนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
1 กรณีสงเปนหนังสือ โปรดสงโดยระบุที่อยู ดังนี้
กองพัสดุ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่ 9/9 หมู 9 ถนนแจงวัฒนะ
ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
2 กรณีสงเปนโทรสาร โปรดสงที่หมายเลข 0-2503-2598
3. กรณีสงเปน E-mail โปรดสงที่ E-mail Address: pm.proffice@stou.ac.th

