4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอียดวัสดุสาํ นักงาน จํานวน 67 รายการ (2 หมวด) มีรายละเอียดดังนี้
หมวดที่ 1 วัสดุสาํ นักงาน จํานวน 37 รายการ
ลําดั
บที่

รายการ

จํานวน

หน่ วย
นับ

12,000

ม้วน

-

เนื้อเทปคุณภาพดี
สีเนื้อเทปไม่เปลีย่ น เนื้อกาวไม่เยิม้ แม้ตดิ ไว้นาน
สําหรับปิ ดกล่อง ตกแต่งขอบมุม หรือทํางานประดิษฐ์
เนื้อเทปสีขาวครีม
ความยาวไม่น้อยกว่า 40 หลา
ขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 0.75 นิ้ว
ขนาดแกนเทป ไม่น้อยกว่า 3 นิว้

-

นํ้าหนักไม่น้อยกว่า 400 แกรม
ขนาดไม่น้อยกว่า 31 นิ้ว x 43 นิ้ว
กระดาษโปสเตอร์แบบแข็งมีหน้าเดียว คละสี
บรรจุ 50 แผ่น/รีม
นํ้าหนักไม่น้อยกว่า 310 แกรม
ขนาดไม่น้อยกว่า 50 x 75 ซม.
กระดาษโปสเตอร์แบบบางหน้าเดียว คละสี
บรรจุ 100 แผ่น/รีม
นํ้าหนักไม่น้อยกว่า 70 แกรม
ขนาดไม่น้อยกว่า 50 x 75 ซม.
ให้ความคมชัดทัง้ ภาพและข้อมูล
เก็บข้อมูลได้นานโดยไม่จางหาย
ขนาดไม่น้อยกว่า 210 มม. x 30 หลา
ขนาดแกน 1 ซม.
ให้ความคมชัดทัง้ ภาพและข้อมูล
เก็บข้อมูลได้นานโดยไม่จางหาย
ขนาดไม่น้อยกว่า 216 มม. x 30 หลา
ขนาดแกน 1 ซม.
ขนาดไม่น้อยกว่า 23 x 32 ซม.
ด้านข้างและท้ายซอง สามารถขยายกว้างได้ถงึ 5
ซม.
นํ้าหนักไม่น้อยกว่า 120 แกรม
ผลิตจากกระดาษอย่างดี มีความหนาและทึบแสง
ฝาซองมีแถบกาว ปิ ดผนึกแน่นสนิท เพียงใช้น้ําลูบ
เหมาะสําหรับบรรจุเอกสารและจดหมายทีค่ อ่ นข้าง
มีน้ําหนัก เช่นหนังสือ ข้อสอบ เอกสารขนาด A4
ด้านหน้าซองมีตรามหาวิทยาลัยมหิดล ด้านบนซ้าย
ของซอง

1.

กระดาษกาวย่น

2.

กระดาษเทา – ขาว

300

แผ่น

3.

กระดาษโปสเตอร์ แ ข็ ง หน้ า
เดียว

300

แผ่น

4.

กระดาษโปสเตอร์ บ างหน้ า
เดียว

1,000

แผ่น

5.

กระดาษแฟ็กซ์

400

ม้วน

6.

กระดาษแฟ็กซ์

300

ม้วน

7.

ซอง C4 สีน้ําตาลขยายข้าง

60,000

ซอง

คุณลักษณะ

-

ลําดั
บที่
8.

รายการ
ซองพับ 4 สีขาว DL 80

จํานวน

หน่ วย
นับ

320,000

ซอง

คุณลักษณะ
-

9.

ซองพับ 2 สีน้ําตาล C 5

45,000

ซอง

-

10.

กระดาน Kardex

50

แผ่น

-

ขนาดไม่น้อยกว่า 11 x 22 ซม.
นํ้าหนักไม่น้อยกว่า 80 แกรม
ผลิตจากกระดาษอย่างดี มีความหนาและทึบแสง
ฝาซอง สามเหลีย่ มมีแทบกาว ปิดผนึกแน่นสนิท
เพียงใช้น้ําลูบ
เหมาะสําหรับใช้งานทัวไปในสํ
่
านักงาน
ด้านหน้าซองมีตรามหาวิทยาลัยมหิดล ด้านบนซ้าย
ของซอง
ขนาดไม่น้อยกว่า 16 x 22.5 ซม.
นํ้าหนักไม่น้อยกว่า 110 แกรม
ผลิตจากกระดาษอย่างดี คุณภาพดี เนื้อเนียน
ฝาซองมีแถบกาว ปิ ดผนึกแน่นสนิท เพียงใช้น้ําลูบ
เหมาะสําหรับบรรจุเอกสารและจดหมายทีค่ อ่ นข้างมี
นํ้าหนัก
ด้านหน้าซองมีตรามหาวิทยาลัยมหิดล ด้านบนซ้าย
ของซอง
กระดาน Kardex พร้อมกระดาษสําหรับใส่กระดาน
Kardex จํานวน 28 แผ่น
กระดาน Kardex ทําจากอลูมเิ นียม ขนาดไม่น้อยกว่า
23 x 33 ซม.
ทําจากกระดาษแข็ง ขนาดไม่น้อยกว่า 5 x 8 นิ้ว
มีแกนสําหรับใส่กบั กระดาน Kardex

11.

กระดาษสําหรับใส่กระดาน
Kardex

800

แผ่น

-

12.

แท่นเสียบกระดาษ

200

อัน

13.

ตะแกรงใส่เอกสาร

300

ใบ

14.

ปากกาวิทยาศาสตร์ No.70

1,600

ด้าม

- วัสดุผลิตจากเหล็กคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน ไม่
เป็ นสนิม
- เหมาะสําหรับใช้เสียบบิล , เอกสารในสํานักงาน ฯลฯ
- เหล็กเสียบสูงไม่น้อยกว่า 13 ซม.
- ขนาดไม่น้อยกว่า 9 x 14 x 3 นิ้ว
- ผลิตจากลวดขนาดใหญ่ ไม่ทาํ ให้เสียรูปทรงได้ง่าย
- ตะกร้าชุบสีอย่างหนา กันรอยขีดข่วนไม่เป็ นสนิม
- มีฝาปิ ดกันเอกสารปลิว
- เหมาะสําหรับใส่เอกสารขนาดไม่น้อยกว่า A4
- ชนิดหัวแหลม
- ขนาดเส้นไม่น้อยกว่า 2 มม.
- หมึกกันนํ้าได้
- เขียนลืน่ คมชัด ติดทนทาน เขียนได้หลายพืน้ ผิว

15.

ปากกาวิทยาศาสตร์ No.700

5,000

ด้าม

-

ชนิดหัวแหลม
ขนาดหัวปากกาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.
หมึกกันนํ้าได้ เขียนได้ทกุ พืน้ ผิว
เขียนลืน่ คมชัด ติดทนทาน

ลําดั
บที่

รายการ

จํานวน

หน่ วย
นับ

คุณลักษณะ

16.

ปากกาวิทยาศาสตร์ No.90

1,500

ด้าม

-

ชนิดหัวตัด
ขนาดเส้นไม่น้อยกว่า 2 มม.
หมึกกันนํ้าได้ เขียนได้ทกุ พืน้ ผิว
เขียนลืน่ คมชัด ติดทนทาน

17.

ปากกาไวท์บอร์ด

5,500

ด้าม

18.

ปากกาเขียนแผ่นใส

200

ด้าม

-

ชนิดหัวกลม
ขนาดเส้นไม่น้อยกว่า 1.5 มม.
ลบออกง่าย ไม่ทง้ิ คราบหมึก
หัวปากกาแข็งแรง ไม่แตกยุย่ ง่าย
ชนิดลบได้
ขนาดหัวปากกาไม่น้อยกว่า 1 มม.
เขียนได้บนพืน้ ผิวหลายชนิด
แห้งได้ภายใน 3 – 6 วินาที และกันแดด

19.

ปากกาเขียนแผ่นใส

500

ด้าม

-

ชนิดลบไม่ได้
ขนาดหัวปากกาไม่น้อยกว่า 1 มม.
เขียนได้บนพืน้ ผิวหลายชนิด
แห้งได้ภายใน 3 – 6 วินาที และกันแดด

20.

เทปลบคําผิด

40

อัน

21.

ผ้าหมึกพิมพ์

10

ม้วน

22.

ยางลบดินสอ

3,000

ก้อน

23.

ยางลบหมึก

1,000

ก้อน

- ลบได้สะอาด ไม่เป็ นขุย กระดาษไม่เป็ นรอย
- ไม่ทง้ิ คราบเปื้ อน ทีก่ ระดาษหรือยางลบ
- ขนาดไม่น้อยกว่า 1 x 3.5 x 0.7 ซม.

24.

สก๊อตเทปม้วนใหญ่

12,000

ม้วน

25.

อินเด็กซ์การ์ด

800

ชุด

-

- เทปลบคําผิดสําหรับใช้กบั เครือ่ งพิมพ์ดดี ไฟฟ้า
โอลิมเปี ย
- ผ้าหมึกเครือ่ งพิมพ์ดดี สําหรับใช้กบั เครือ่ งพิมพ์ดดี
โอลิมเปี ย
- ความยาวไม่น้อยกว่า 210 เมตร
- ลบได้สะอาด ไม่เป็ นขุย กระดาษไม่เป็ นรอย
- เนื้อยางลบสีขาว
- ไม่ทง้ิ คราบเปื้ อน ทีก่ ระดาษหรือยางลบ
- ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 x 3.5 x 1 ซม.

ขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 0.75 นิ้ว
ความยาวไม่น้อยกว่า 72 หลา
เทปเนื้อใส ติดแน่น
เทปสามารถติดได้งา่ ยด้วยมือ สะดวกในการใช้งาน
ผลิตจากกาวยางธรรมชาติมคี วามเหนียวสูง
ไม่มกี ารตกค้างเมือ่ ลอกออก
มีแถบกาวในตัว
สามารถลอกออกและติดได้หลายครัง้ ไม่ทาํ ลาย
เอกสาร
- เหมาะสําหรับใช้คนหน้
ั ่ า จัดหมวดหมูเ่ อกสาร

ลําดั
บที่
26.

รายการ
สมุดปกแข็งเล็ก

จํานวน

หน่ วย
นับ

3,000

เล่ม

27.

สมุดปกแข็งใหญ่

600

เล่ม

28.

สมุดปกแข็งกลาง

2,000

เล่ม

คุณลักษณะ
-

29.

30.

สมุดปกอ่อน

สมุด รับส่งหนังสือ

3,000

600

เล่ม

เล่ม

-

ขนาดไม่น้อยกว่า 16.5 x 24.5 ซม.
นํ้าหนักไม่น้อยกว่า 55 แกรม
จํานวนไม่น้อยกว่า 98 แผ่น/เล่ม
ปกกระดาษแข็ง พิมพ์ลายไทย สวยงาม มีเอกลักษณ์
เนื้อในกระดาษปอนด์ผวิ เรียบ เขียนลืน่ มองสะอาด
ตา
พิมพ์ลายเส้นบรรทัด
เหมาะสําหรับการเขียน และจดบันทึกต่าง ๆ
ขนาดไม่น้อยกว่า 10 x 15 นิว้
นํ้าหนักไม่น้อยกว่า 55 แกรม
จํานวนไม่น้อยกว่า 260 หน้า
ปกกระดาษแข็ง สันผ้า แข็งแรง ทนทาน
เข้าเล่มด้วยสันผ้าแน่นหนาและไม่หลุดง่าย
เนื้อกระดาษผิวเรียบ เขียนลืน่ มองสะอาดตา
พิมพ์ลายเส้นบรรทัด
เหมาะสําหรับการเขียน และจดบันทึกต่าง สีปกนํ้า
เงิน
ขนาดไม่น้อยกว่า 7 x 12 นิ้ว นํ้าหนักไม่น้อยกว่า 55
แกรม
จํานวนไม่น้อยกว่า 260 หน้า
ปกกระดาษแข็ง สันผ้า แข็งแรง ทนทาน
เข้าเล่มด้วยสันผ้าแน่นหนาและไม่หลุดง่าย
เนื้อกระดาษผิวเรียบ เขียนลืน่ มองสะอาดตา
พิมพ์ลายเส้นบรรทัด
เหมาะสําหรับการเขียน และจดบันทึกต่าง สีปกนํ้า
เงิน
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 x 9.5 นิ้ว นํ้าหนักไม่น้อยกว่า 55
แกรม
จํานวนไม่น้อยกว่า 38 แผ่น/เล่ม
ปกกระดาษอ่อน เนื้อเหนียว ไม่ขาดง่าย
เนื้อในกระดาษผิวเรียบ เขียนลืน่ มองสะอาดตา
เส้นบรรทัด ช่วยจัดระเบียบการเขียนให้เรียบร้อย
เข้าเล่มแบบมุงหลังคา เปิ ดใช้งานได้ง่าย
เหมาะสําหรับการเขียนและจดบันทึกต่าง ๆ
ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 x 30 ซม.
จํานวนไม่น้อยกว่า 100 แผ่น/เล่ม
ปกกระดาษแข็งหุม้ Duraplast กันนํ้าและรอยขีดข่วน
เนื้อกระดาษละเอียด เรียบลืน่ คุณภาพดี
แบบฟอร์มเข้าใจง่ายใช้งานสะดวก มีเส้นบรรทัด
สีปกนํ้าเงิน

ลําดั
บที่

รายการ

จํานวน

หน่ วย
นับ

31.

ดินนํ้ามัน

150

ก้อน

32.

หมึกอินเดียอิงค์

30

ขวด

33.

แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด

1,500

แผ่น

คุณลักษณะ
-

34.

แปรงลบกระดาน

300

อัน

35.

แฟ้มเสนอเซ็น

500

แฟ้ม

36.

แฟ้ มหยั กกลางพร้อ มลิ้น แฟ้ ม
300 แกรม

37.

แฟ้มปกแข็ง

25,000

แฟ้ม

500

แฟ้ม

-

เนื้อดินละเอียด นุ่ม ไม่ตดิ มือ ขึน้ รูปได้งา่ ย
ไม่แห้งแข็งแม้โดนอากาศเป็ นเวลานาน
ปราศจากสารกันบูด และไม่กอ่ ให้เกิดเชือ้ รา
นํ้าหนักไม่น้อยกว่า 100 กรัม
นํ้าหนักบรรจุไม่น้อยกว่า 20 มล.
เนื้อหมึกสีดาํ ละเอียด เขียนได้เรียบ สมํ่าเสมอ แห้ง
เร็ว และกันนํ้า
ขนาดไม่น้อยกว่า 65 x 80 ซม. ขนาดหนาไม่น้อย
กว่า 3 มม.
เป็ นแผ่นพลาสติกลูกฟูกทีผ่ ลิตจากเม็ดพลาสติก
Polypropylene
มีความทนทานต่อความเปี ยกชืน้ และกันนํ้าได้
ไม่ทาํ ปฏิกริ ยิ าต่อสารเคมี และกรดด่าง
มีความเหนียว ทนทานต่อการฉีกขาด และยืดหยุน่ ได้
ดี
นํ้าหนักเบา และแข็งแรง ป้องกันการกระแทกได้ดี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4.5 x 12.5 ซม.
ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ลบได้สะอาดหมดจด
ลบง่ายกระชับมือ ไม่ตอ้ งใช้แรงกดไม่ทง้ิ คราบ
ขนาดไม่น้อยกว่า 10.5 x 14.5 นิ้ว
ปกเคลือบแล็คซีนอย่างดี แข็งแรงไม่ฉีกขาด
เนื้อในผลิตจากกระดาษการ์ดอย่างดี แข็งแรงไม่เปื่ อย
ยุ่ย
ปกหน้าพิมพ์ขอ้ ความ “ เสนอเซ็น “
ปกหน้าเจาะช่องสําหรับใส่หวั ข้อหรือแถบชือ่ เรือ่ ง
สําหรับใส่เอกสารเพือ่ นําเสนองาน
ขนาดไม่น้อยกว่า 23 x 36 ซม.
นํ้าหนักไม่น้อยกว่า 300 แกรม
ผลิตจากกระดาษการ์ดหนา 300 แกรม
มีรสู าํ หรับใส่ลน้ิ แฟ้ม สะดวกต่อการใช้งาน
มีลน้ิ แฟ้ม เหมาะสําหรับใส่เอกสาร A4
ทําจากกระดาษแข็ง ชนิดหนีบ คละสี
ขนาดไม่น้อยกว่า 9.5 x 13.5 นิว้ สันหนา 1 นิว้

หมวดที่ 2 วัสดุสาํ นักงาน จํานวน 30 รายการ
ลําดั
บที่

รายการ

จํานวน

หน่ วย
นับ

คุณลักษณะ

38.

กระดาษคาร์บอนสีน้ําเงิน

400

กล่อง

-

39.

กระดาษคาร์บอนสีดาํ

150

กล่อง

40.

เครือ่ งเจาะกระดาษขนาดกลาง

400

อัน

41.

เครือ่ งเหลาดินสอ

250

อัน

-

42.

กรรไกรตัดกระดาษขนาด 6 นิ้ว

2,500

อัน

- ผลิตจากสแตนเลสคุณภาพดี คม และทนทาน
- ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิว้
- ด้ามจับเป็ นพลาสติก จับกระชับ ถนัดมือ

43.

แท่นตัดสก๊อตเทป

450

อัน

44.

ตัวมีดคัทเตอร์ขนาดเล็ก

600

อัน

45.

ตัวมีดคัทเตอร์ขนาดใหญ่

1,300

อัน

- ขนาดไม่น้อยกว่า 5 x 20 x 10 ซม.
- ผลิตจากพลาสติกเนื้อดี แข็งแรง ไม่แตกหักง่าย
- ฐานด้านล่างรองด้วยแผ่นยางกันลืน่ ยึดเกาะติดพืน้ ได้
ดีไม่เคลือ่ นทีข่ ณะดึงเทป
- ใบมีดมีความคม และทนต่อการใช้งาน
- แกนเทปใส่เทปได้งา่ ย หมุนได้คล่องตัว ไม่ตดิ ขัดเวลา
ใช้งาน
- สําหรับ ใส่เทปเพือ่ สะดวกในการตัดและใช้งาน
- ใบมีดแข็งแรงมีความคมไม่เป็ นสนิม
- รองรับใบมีดมาตรฐาน 9 มม.
- ตัวด้ามพลาสติกเนื้อแข็ง ไม่หกั หรือเปราะง่าย
- ใบมีดแข็งแรงมีความคมไม่เป็ นสนิม
- ตัวด้ามพลาสติกเนื้อแข็ง ไม่หกั หรือเปราะง่าย
- ใช้งานด้วยตัวเลือ่ นเข้า-ออก แบบสไลด์ลอ็ ค
- รองรับใบมีดมาตรฐาน 18 มม.

ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 33 ซม.
เขียนติดง่าย ตัวอักษรคมชัด
ผ่านมาตรฐาน มอก.
สามารถใช้ซา้ํ ได้หลายครัง้
บรรจุ 100 แผ่น/กล่อง

ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 33 ซม.
เขียนติดง่าย ตัวอักษรคมชัด
ผ่านมาตรฐาน มอก.
สามารถใช้ซา้ํ ได้หลายครัง้
บรรจุ 100 แผ่น/กล่อง
ผลิตจากโลหะเคลือบสีอย่างดีสวยงามแข็งแรง
เครือ่ งเจาะชนิด 2 รู
เจาะกระดาษได้หนาไม่น้อยกว่า 20 แผ่น ( 80 แกรม)
เครือ่ งเหลาดินสอแบบ 1 รู
ขนาดไม่น้อยกว่า 7 x 7 x 11 ซม.
ตัวเครื่องทําจากพลาสติกอย่างดี แข็งแรง ทนทาน
ฟนั จับดินสอ และเฟืองหมุนใบมีดทําด้วยโลหะ มี
ความแข็งแรง ยืดอายุการใช้งาน
- ใบมีดคมทน คมนาน

ลําดั
บที่

รายการ

จํานวน

หน่ วย
นับ

คุณลักษณะ
-

ใบมีดแข็งแรงมีความคมไม่เป็ นสนิม
ขนาดมาตรฐาน 9 มม.ใบมีดทํามุมเฉียง 45 องศา
สามารถหักใบมีดได้ 12 ครัง้
ใบมีดแข็งแรงมีความคมไม่เป็ นสนิม
ขนาดมาตรฐาน 18 มม. ยาว 110 ซม.
ใบมีดทํามุมเฉียง 45 องศา สามารถหักใบมีดได้ 7
ครัง้
ผลิตจากเหล็กเนื้อแข็ง หุม้ ด้วยพลาสติกคุณภาพดี
ใช้กบั ลวดเย็บเบอร์ 3 ( 24/6 ), 35 (26/6)
เย็บกระดาษได้หนาไม่น้อยกว่า 30 แผ่น ( 80 แกรม )
ระยะในการเย็บจากขอบกระดาษ 6.4 ซม.
ผลิตจากเหล็กเนื้อแข็ง ไม่เป็ นสนิม นํ้าหนักเบา
มีทถ่ี อดลวดในตัว อยูส่ ว่ นท้ายเครือ่ งเย็บ
ใช้กบั ลวดเย็บเบอร์ 10 ( 27/4.8 )
เย็บกระดาษได้หนาไม่น้อยกว่า 15 แผ่น ( 80 แกรม )
ระยะในการเย็บจากขอบกระดาษ 5.2 ซม.

46.

ใบมีดคัทเตอร์เล็ก

1,000

ใบ

47.

ใบมีดคัทเตอร์ใหญ่

2,500

ใบ

48.

เครือ่ งเย็บกระดาษ NO.35

1,000

อัน

49.

เครือ่ งเย็บกระดาษ NO.10

1,500

อัน

50.

ลวดเย็บกระดาษ No.35

20,000

กล่อง

- บรรจุ 1,000 เข็ม / กล่อง
- ผลิตจากเส้นลวดตามมาตรฐานแข็งแรง ไม่งอ ไม่
ติดขัด เวลาใช้งาน
- เย็บได้หนา ไม่น้อยกว่า 25 แผ่น ( 80 แกรม )

51.

ลวดเย็บกระดาษ No.10

20,000

กล่อง

- บรรจุ 1,000 เข็ม / กล่อง
- ผลิตจากเส้นลวดตามมาตรฐานแข็งแรง ไม่งอ ไม่
ติดขัด เวลาใช้งาน
- เย็บได้หนา ไม่น้อยกว่า 15 แผ่น ( 80 แกรม )

52.

ลวดเสียบกระดาษ

20,000

กล่อง

53.

ดินสอเขียนแก้ว

1,500

แท่ง

54.

ดินสอก๊อปปี้ แดง

100

แท่ง

55.

ดินสอดํา HB

12,000

แท่ง

-

-

ลวดเสียบเบอร์ 1 ชนิดกลม
ผลิตจากเส้นลวดชนิดพิเศษ ชุบนิกเกิล้
คงทนเงางาม ไม่เป็ นสนิม คืนรูปเดิมได้ดกี ว่า
สินค้ามาตรฐาน มอก.200-2536
สําหรับรวมเอกสาร โดยไม่ทาํ ให้กระดาษเสียหาย
ขนาดไม่น้อยกว่า 3.2 มม. บรรจุ 100 ตัว / กล่อง
เขียนติดทนนาน และเช็ดออกได้งา่ ย
สีเข้มไม่ตอ้ งเขียนซํา้ หลายรอบ
สามารถทนความร้อนได้ดี
ดินสอไม้ เนื้อดินสอสีแดง เขียนได้คมชัด
ด้ามดินสอทําจากไม้เนื้ออ่อนเหลาง่ายไม่เป็ นขุย
เหลาดินสอพร้อมใช้งาน
เนื้อดินสอสีดาํ เขียนได้คมชัด
ด้ามดินสอทําจากไม้เนื้ออ่อนเหลาง่ายไม่เป็ นขุย
ยางลบเนื้อนุ่ม ลบสะอาด

ลําดั
บที่

รายการ

จํานวน

หน่ วย
นับ

คุณลักษณะ
- เหลาดินสอพร้อมใช้งาน
- ความเข้มไส้ดนิ สอ 2B
- เนื้อดินสอสีดาํ เขียนได้คมชัดทําจากไม้เนื้ออ่อนเหลา
ง่ายไม่เป็ นขุย
- คลิปดํา 2 ขา สําหรับหนีบกระดาษและเอกสารต่าง ๆ
- สะดวกต่อการใช้งาน หนีบเอกสารได้แน่น เบาแรง
- ชุบ สีดาํ ไม่ลอก ไม่เป็ นสนิม เหล็กหนา ทนทาน

56.

ดินสอดํา 2B

2,000

แท่ง

57.

คลิ ป หนี บ กระดาษ No.1412 20,000
หรือ 110

อัน

58.

คลิ ป หนี บ กระดาษ No.1414 12,000
หรือ 108

อัน

- คลิปดํา 2 ขา สําหรับหนีบกระดาษและเอกสารต่าง ๆ
- สะดวกต่อการใช้งาน หนีบเอกสารได้แน่น เบาแรง
- ชุบสีดาํ ไม่ลอก ไม่เป็ นสนิม เหล็กหนา ทนทาน

59.

คลิ ป หนี บ กระดาษ No.1411 22,000
หรือ 112

อัน

- คลิปดํา 2 ขา สําหรับหนีบกระดาษและเอกสารต่าง ๆ
- สะดวกต่อการใช้งาน หนีบเอกสารได้แน่น เบาแรง
- ชุบสีดาํ ไม่ลอก ไม่เป็ นสนิม เหล็กหนา ทนทาน

60.

ไม้บรรทัด

2,500

อัน

- ทําจากพลาสติกแข็งอย่างดี ไม่หกั ง่าย
- สเกลได้มาตรฐานพิมพ์ 2 สี
- ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

61.

กาวนํ้า

600

ขวด

-

เนื้อกาวใส
เหมาะสําหรับติดกระดาษหรือวัสดุอน่ื ๆ
ติดแน่น สะดวกต่อการใช้งาน
ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า 5 ออนซ์

62.

หมึกเติมแท่นประทับตรา

2,000

ขวด

63.

เป็ ก กล่องละ 100 ตัว

100

กล่อง

64.

เหล็กดึงลวดเย็บกระดาษแบบ
ช้อน

500

อัน

-

นํ้าหนักบรรจุไม่น้อยกว่า 28 ซีซี
ใช้เติมแท่นประทับตรา
แห้งเร็ว และกันนํ้าได้ดเี มือ่ แห้งสนิทแล้ว
นํ้าหมึกปลอดภัยจากสารตะกัว่
หมุดปกั อเนกประสงค์ ชนิดเป็ กกด
ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี
ความยาวหมุดไม่น้อยกว่า 1.2 ซม.
ใช้ถอดลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 และเบอร์ 15
ผลิตจากเหล็กชุบ เนื้อแข็ง มีความทนทานสูง
สามารถถอนลวดเย็บ ชนิดเสียบใช้งานแบบแทงและ
งัด
สามารถใช้งานถอนลวดทัง้ ขนาดเล็ก และใหญ่ได้มาก
ในครัง้ เดียว
นํ้าหนักบรรจุไม่น้อยกว่า 28 ซีซี
นํ้าหมึกสีสวย คมชัด ไม่ซดี จาง
ใช้สาํ หรับเติมเครือ่ งตีเบอร์
หมึกสีดาํ

65.

หมึกใส่เครือ่ งตอกเลขดํา

60

ขวด

-

ลําดั
บที่

รายการ

จํานวน

หน่ วย
นับ

คุณลักษณะ
- ตรายางวันที่ ภาษาไทย
- เส้นยางผลิตจากวัสดุอย่างดี แข็งแรง ทนทาน ไม่สกึ
ง่าย
- คมชัดเวลาประทับ
- ตัวอักษรสูง 4 มม.
- ขนาดไม่น้อยกว่า 7 x 11.5 ซม.
- ตลับหมึกผลิตจากพลาสติก คุณภาพดี แข็งแรง
ทนทาน
- กรุดว้ ยผ้าสักหลาดทีอ่ มุ้ นํ้าหมึกได้มาก และนาน
กระจายนํ้าหมึกได้ดี
- นํ้าหมึกซึมเร็ว สีสวย คมชัด ไม่ตอ้ งออกแรงกด
- ประทับตราได้กบั กระดาษทุกชนิด

66.

ตรายางวันที่

400

อัน

67.

แท่นประทับตรา เบอร์ 2

1,200

อัน

5. ระยะเวลาดําเนิ นการ
ปจั จุบนั ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
6. ระยะเวลาส่งมอบงาน
กําหนดเวลาส่งมอบภายใน 30 กันยายน 2560
7. วงเงิ นในการจัดหา
3,678,945.00.- บาท (-สามล้านหกแสนเจ็ดหมืน่ แปดพันเก้าร้อยสีส่ บิ ห้าบาทถ้วน-)
7.1 หมวดที่ 1 วงเงิน 2,495,815.- บาท (-สองล้านสีแ่ สนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน-) ในการ
เสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขัน้ ตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครัง้ ละ 4,000 บาท จากราคาสูงสุดของการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครัง้ ถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครัง้ ละไม่น้อยกว่า 4,000 บาท จากราคาครัง้ สุดท้ายที่
เสนอลดแล้ว
7.2 หมวดที่ 2 วงเงิน 1,183,130. - บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน-)ใน
การเสนอราคาผูเ้ สนอราคาต้องเสนอลดราคาขัน้ ตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครัง้ ละ 2,000 บาท จากราคาสูงสุดของการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครัง้ ถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครัง้ ละไม่น้อยกว่า 2,000 บาท จากราคาครัง้ สุดท้ายที่
เสนอลดแล้ว
8. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่ ม และส่งข้อเสนอแนะวิ จารณ์ หรือแสดงความคิ ดเห็น
สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอนะ วิจารณ์ เกีย่ วกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ท่ี
สถานทีต่ ดิ ต่อ ฝา่ ยทรัพย์สนิ และพัสดุ ตึกอํานวยการ ชัน้ 3 โรงพยาบาลศิรริ าช
โทรศัพท์ 02-414-1126 , 02-419-6930 โทรสาร 02-411-3438
เว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th, e-mail : wanida.chn@mahidol.ac.th
สาธารณชนทีต่ อ้ งการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชือ่ และทีอ่ ยูข่ องผูใ้ ห้ขอ้ เสนอแนะ
วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย
คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา
(ลงชือ่ )…………………………………… ประธานคณะกรรมการ
(นายรตินิราช คงกล่อม)
(ลงชือ่ ).......................................................กรรมการ

(ลงชือ่ ).................................................. กรรมการ

(นางสาวพิมลพร โทรจุฬานนท์)

(นางสาวสุพตั รา เนื้อแดงเย็น)

