
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางวัสดุงานบานงานครัว 
จํานวน ๕1 รายการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ความเปนมา 
 สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี เปนสวนราชการท่ีมีภารกิจในการ
บําบัดรักษาผูติดยาและสารเสพติด ซ่ึงมีผูมารับบริการดานการบําบัดรักษาเปนประจํา ดังนั้นจึงจําเปนตองมี
วัสดุงานบานงานครัว ไวสําหรับเจาหนาท่ี และผูมารับบริการอยางเพียงพอ   

2. วัตถุประสงค 
 เพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินงานและการใหบริการของเจาหนาท่ีของสถาบันฯ และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานและการใหบริการ 

3. รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 
รายงานการจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จํานวน ๕1 รายการ (รายละเอียดแนบทาย) 

เปนของใหมไมเคยผานการใชงานมากอน เปนของปจจุบันไมเปนของเกาเก็บ ตองอยูในสภาพพรอมใชงานไดทันที 

4. การจัดทําสัญญาและระยะเวลาดําเนินการ 
 4.1. จัดทําสัญญาตามแบบสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ีไมจํากัดปริมาณ สงมอบพัสดุเปนงวดๆ 
ตามใบสั่งซ้ือแตละคราวเพียงรายเดียวหรือหลายรายพรอมกันก็ไดโดยกําหนดใหผูขายสงมอบพัสดุภายใน 15 วัน 
นับถัดจากวันท่ีรับใบสั่งซ้ือ 
 4.2. ระยะเวลาดําเนินการตั้งแตวันลงนามในสัญญาจนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 
 4.3. รายการวัสดุงานบานงานครัว ท้ัง 51 รายการ สามารถถัวเฉลี่ยปริมาณและวงเงินไดตามความตองการ
ของสถาบนัหรืออัตราการใชงานจริง 

5. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
 ระยะเวลารับประกัน 90 วัน 

6. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
 การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยใชเกณฑราคา  

7. วงเงินในการจัดหาและราคากลาง 
 จากเงินงบประมาณและหรือเงินบํารุง สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ราคากลาง เปนจํานวนเงิน 1,130,142.- บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนสามหม่ืนหนึ่งรอยสี่สิบสองบาทถวน) 

ลงชื่อ.......................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ......................................................กรรมการ 

         (นางสาวนวลกนก อัมพาผล)     (นางอภิญภัทร ทรัพยประเสริฐ) 
 

 
ลงชื่อ......................................................กรรมการ 

           (นางสาวพัทธยา สีธสิงค) 



ล าดับ รายการ รายละเอียด จ านวน หน่วยนับ ราคากลาง
ต่อหน่วย

ราคากลางรวม

1. ใช้หลอด  LED  4 ดวง 34 กระบอก 218.00 7,412.00

2. ชาร์จไฟ AC 110 v - 220 v

3. แบตเตอร่ีสามารถเก็บไฟได้ 350 mAh

4. สามารถชาร์จไฟได้ไม่น้อยกว่า 200 คร้ัง ใช้เวลาการชาร์จ 6 ชัว่โมง

5. สามารถปรับโหมดส่องสว่างได้ไม่น้อยกว่า 2 ระดับ 

ขนาดความยาวไฟฉายไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร

6. ตัวไฟฉายแพ็คในซองพลาสติกแข็งและมีข้อความ รายละเอียด

การใช้งานและชือ่ผู้น าเข้าหรือผู้จ าหน่ายชัดเจน

1. ใช้หลอด LED 1 ดวง 26 กระบอก 110.00 2,860.00

2. โคมหลอดไฟฉายเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร

3. ด้ามจับท าจากพลาสติกผิวไม่เรียบ กันล่ืน

4. ความยาวไม่น้อยกว่า 16 เซนติเมตร

5. ใช้ถ่านขนาด AAA 3 ก้อน

1. ไฟฉายทรงกลมมีแสงสีเหลือง 25 กระบอก 250.00 6,250.00

2. มีปุม่กดให้แสงสว่าง

3. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.2 + 0.3 เซนติเมตร 

ความยาวไม่น้อยกว่า 13.5 + 0.5 เซนติเมตร

4. ใช้ถ่าน AAA 2 ก้อน

1. เป็นถ่านแบบอัลคาไลน์ขนาด C 38 แพ็ค 125.00 4,750.00

2. ก าลังไฟ 1.5 V 

3. บรรจุแพ็คละ 2 ก้อน

4. ผลิตภัณฑ์ระบุผู้จัดจ าหน่ายชัดเจน

1. เป็นถ่านแบบอัลคาไลน์ขนาด D 40 แพ็ค 200.00 8,000.00

2. ก าลังไฟ 1.5 V 

3. บรรจุแพ็คละ 2 ก้อน

4. ผลิตภัณฑ์ระบุผู้จัดจ าหน่ายชัดเจน

1. เป็นถ่านแบบอัลคาไลน์ขนาด AA 200 แพ็ค 92.00 18,400.00

2. ก าลังไฟ 1.5 V 

3. บรรจุแพ็คละ 4 ก้อน

4. ผลิตภัณฑ์ระบุผู้จัดจ าหน่ายชัดเจน

1. เป็นถ่านแบบแมงกานีสขนาด AA 170 แพ็ค 40.00 6,800.00

2. ก าลังไฟ 1.5 V 

3. บรรจุแพ็คละ 4 ก้อน

4. ผลิตภัณฑ์ระบุผู้จัดจ าหน่ายชัดเจน

5. ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก)

5 ถ่านไฟฉายขนาด
 D แบบ อัล
คาไลน์ (ขนาด
ใหญ)่

6 ถ่านไฟฉายก้อน
เล็ก ขนาด  AA  
แบบอัลคาไลน์

7 ถ่านไฟฉายก้อน
เล็ก ขนาด  AA  
แบบธรรมดา

รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะและราคากลางวสัดงุานบ้านงานครัว
จ านวน 51 รายการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1 ไฟฉายไฟ LED 
หลอด LED ๔ ดวง

2 ไฟฉายกระบอก
พลาสติกหลอด 
LED 1 ดวง ใช้
ถ่านขนาด AAA 3
 ก้อน

3 ไฟฉายกระบอก
พลาสติกทรงกลม
 มีแสงสีเหลืองใช้
ถ่าน AAA 2 ก้อน

4 ถ่านไฟฉายขนาด
 C อัลคาไลน์ 
(ขนาดกลาง)



ล าดับ รายการ รายละเอียด จ านวน หน่วยนับ ราคากลาง ราคารวม

1. เป็นถ่านแบบอัลคาไลน์ขนาด AAA 200 แพ็ค 140.00 28,000.00

2. ก าลังไฟ 1.5 V 

3. บรรจุแพ็คละ 4 ก้อน

4. ผลิตภัณฑ์ระบุผู้จัดจ าหน่ายชัดเจน

5. ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก)

1. เป็นถ่านแบบแมงกานีสขนาด AAA 160 แพ็ค 25.00 4,000.00

2. ก าลังไฟ 1.5 V 

3. บรรจุแพ็คละ 4 ก้อน

4. ผลิตภัณฑ์ระบุผู้จัดจ าหน่ายชัดเจน

5. ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก)

1. ผลิตจากพลาสติกเนื้อ PP เกรด A 50 ใบ 155.00 7,750.00

2. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตะกร้าด้านบนไม่น้อยกว่า 

34 เซนติเมตร สูง ไม่น้อยกว่า 38 เซนติเมตร

1. ผลิตจากพลาสติกเนื้อ PP เกรด A 120 ใบ 120.00 14,400.00

2. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางถังด้านบนไม่น้อยกว่า ๓๑ เซนติเมตร

สูง ไม่น้อยกว่า ๒๕  เซนติเมตร มีหูหิว้เด่ียว คละสี

1. ถังขยะพลาสติกทรงกลม แบบใช้เท้าเหยียบ 50 ใบ 290.00 14,500.00

2. ความจุไม่น้อยกว่า 10 ลิตร

3. ขนาดไม่น้อยกว่า 26 x 33 เซนติเมตร

4. มีถังสีด าซ้อนด้านใน 1 ใบ

1. ผลิตจากยางธรรมชาติ มีความยืดหยุน่ 100 คู่ 35.00 3,500.00

2. ขนาด ไซร์  L

3. ขนาดรอบแขนไม่น้อยกว่า 8.5 นิ้ว

1. ผลิตจากยางธรรมชาติ มีความยืดหยุน่ 100 คู่ 35.00 3,500.00

2. ขนาด ไซร์  M

3. ขนาดรอบแขนไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว

14 ถุงมือยางท า
ความสะอาด สีส้ม
 ไซร์  M

12 ถังขยะแบบเท้า
เหยียบ

ถุงมือยางท า
ความสะอาด สีส้ม
 ไซร์  L

รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะและราคากลางวสัดงุานบ้านงานครัว
จ านวน 51 รายการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

11 ถังน้ าพลาสติก 
แบบมีหูหิว้

8 ถ่านไฟฉายก้อน
เล็ก ขนาด AAA 
แบบอัลคาไลน์

9 ถ่านไฟฉายก้อน
เล็ก ขนาด AAA 
แบบธรรมดา

10 ตะกร้าพลาสติก
ทรงกลม

13



ล าดับ รายการ รายละเอียด จ านวน หน่วยนับ ราคากลาง ราคารวม

1. ท าจากเศษผ้ามาถักสานเป็นผืน ความหนาและนุ่ม 200 ผืน 35.00 7,000.00

2. สามารถน าไปซักได้ โดยไม่หลุดง่าย

3. มีขนาดไม่น้อยกว่า 40 x 45 เซนติเมตร

1. ขนาดความยาวของด้ามแปรงไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร 120 อัน 145.00 17,400.00

2. หัวแปรงท าด้วยพลาสติก มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว

3. ขนแปรงท าด้วยพลาสติกเส้นใยเหนียวและหนา

1. ด้ามแปรงยาวไม่น้อยกว่า 28 เซนติเมตร 120 อัน 35.00 4,200.00

2. หัวแปรงท าด้วยพลาสติก มีขนาดไม่น้อยกว่า 14 เซนติเมตร

3. ขนแปรงท าด้วยพลาสติกเส้นใยเหนียวและหนา

1. แปรงเป็นรูปวงรี ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 14 เซนติเมตร 30 อัน 65.00 1,950.00

กว้างไม่น้อยกว่า 8 เซนติเมตร

2. ขนแปรงท าด้วยทองเหลืองอย่างหนา จ านวนไม่น้อยกว่า 100 รู

1. ขนาดด้ามยาวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร 130 อัน 180.00 23,400.00

2. ผ้าเส้นใยสีขาวขนาดไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว 

มีน้ าหนักผ้าไม่น้อยกว่า 400 กรัม/ผืน

3. วัสดุด้ามจับท าจากอลูมิเนียม หรือ ไม้

1. ผ้าเส้นใยสีขาวขนาดไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว 130 อัน 65.00 8,450.00

2. มีน้ าหนักผ้าไม่น้อยกว่า 400 กรัม/ผืน

1. ตัวด้ามแบบยืดปรับระดับได้ 3 ระดับ ดังนี้ 30 อัน 240.00 7,200.00

ระดับที่ 1.ปรับได้ไม่น้อยกว่า 1.45 เมตร

ระดับที่ 2.ปรับได้ไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร

ระดับที่ 3.ปรับได้ไม่น้อยกว่า 3.25 เมตร

15 พรมเช็ดเท้าแบบ
ผ้า

16 แปรงถูพืน้ด้าม
ยาว หัวแปรง
พลาสติก

รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะและราคากลางวสัดงุานบ้านงานครัว
จ านวน 51 รายการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

20 ผ้าม็อบถูพืน้

21 ไม้กวาดเพดาน 
ด้ามปรับได้ ๓ 
ระดับ

17 แปรงขัดห้องน้ า
ด้ามยาวหัวแปรง
พลาสติก

18 แปรงทองเหลือง 
รูปไข่ อย่างหนา

19 ไม้ม็อบถูพืน้
พร้อมผ้า



ล าดับ รายการ รายละเอียด จ านวน หน่วยนับ ราคากลาง ราคารวม

1. ด้ามท าจากไม้ไผ่ ความยาวไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 250 อัน 80.00 20,000.00

2. ดอกหญา้แห้งอย่างหนาถูกผูกมัดไว้กับด้าม

1. มีขนาดความยาวของก้านไม้กวาดไม่น้อยกว่า 65 เซนติเมตร 80 อัน 30.00 2,400.00

2. ขนาดน้ าหนักมัดของก้าน ไม่น้อยกว่า 0.5 กิโลกรัม/มัด

1. ก้านมะพร้าวผูกมัดติดแน่นกับด้ามและไม่หลุดง่าย 350 อัน 85.00 29,750.00

2. ขนาดด้ามยาวไม่น้อยกว่า 110 เซนติเมตร

1. ท าจากพลาสติกหนาเนื้อดีเกรด A 100 อัน 65.00 6,500.00

2. ด้ามจับแบบกลม ขนาดไม่น้อยกว่า23 x 27 x 68 เซนติเมตร

1. ท าจากยางธรรมชาติ 100 คู่ 200.00 20,000.00

2. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว

3. ขนาดเบอร์ 11 หรือ 12

1. แผ่นใยขัดติดแน่นทนทานเหนียวแน่นไม่ยุย่ 80 แพ็ค 268.00 21,440.00

2. ขนาดไม่น้อยกว่า 4x6 นิ้ว

3. บรรจุในห่อมีรายละเอียด ยีห่้อและผู้ผลิต

4. ขนาดบรรจุ 1 แพ็ค มี 12 อัน

1. มีฟองน้ า 1 ด้านและใยขัด 1 ด้าน 120 แพ็ค 90.00 10,800.00

2. ขนาดแผ่นใยขัดทั้งสองด้านไม่น้อยกว่า 3.5 x 6 นิ้ว 

3. ขนาดบรรจุ 1 แพ็คมี 6 อัน

จ านวน 51 รายการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะและราคากลางวสัดงุานบ้านงานครัว

26 รองเท้าบูท๊ยาง 
ขนาดเบอร์ ๑๑ 
หรือ ๑๒

27 แผ่นใยขัดท า
ความสะอาด

28 แผ่นใยขัดล้าง
ภาชนะมีฟองน้ า

23 ไม้กวาด
ทางมะพร้าว 
แบบก าด้ามยาว

24 ไม้กวาด
ทางมะพร้าว 
แบบมีด้าม

25 ที่ตักขยะ
พลาสติกด้ามกลม

22 ไม้กวาดดอกหญา้
อย่างหนา ด้ามไม้
ไผ่



ล าดับ รายการ รายละเอียด จ านวน หน่วยนับ ราคากลาง ราคารวม

1. สามารถขจัดกล่ินอับ 200 กระป๋อง 135.00 27,000.00

2. ฆ่าเชือ้แบคทีเรีย ได้ 99.9%

3. สามารถฆ่าเชือ้ไวรัส H1N1

4. ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 300 มิลลิลิตร

5. มีรายละเอียดยีห่้อ ชือ่ผู้ผลิต อัตราส่วนสารส าคัญวิธีใช้ติดบนผลิตภัณฑ์

6. มีเคร่ืองหมาย อย.

1. สามารถป้องกันและก าจัดยุง,แมลงสาบและแมลงอืน่ๆ ไม่มีกล่ิน 350 กระป๋อง 115.00 40,250.00

2. บรรจุในกระป๋องมีหัวฉีด มีรายละเอียดยีห่้อ,ชือ่ผู้ผลิต

อัตราส่วนสารส าคัญวิธีใช้ติดบนผลิตภัณฑ์

3. มีเคร่ืองหมาย อย.

4. ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า 600 มิลลิลิตร

1. ท าจากพลาสติกสาน 300 ใบ 37.00 11,100.00

2. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว

3. รอยเย็บขอบหมวกเรียบร้อยเส้นด้ายไม่หลุดลุ่ย

1. ชนิดแผ่นติดกันแบบต่อเนื่อง 500 แพ็ค 384.00 192,000.00

2. กระดาษหนา 2 ชัน้ จ านวน 250 แผ่น/ห่อ

3. ความกว้างและความยาวของกระดาษแต่ละแผ่น ไม่น้อยกว่า

 18 x 18 เซนติเมตร

4. มีรายละเอียดยีห่้อและชือ่ผู้ผลิตชัดเจน

5. ได้รับเคร่ืองหมายผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย

6. บรรจุ 1 แพ็ค/ 4 ห่อ

1. เป็นก้อนดับกล่ินชนิดแขวน 300 ก้อน 35.00 10,500.00

2. บรรจุในกล่องพลาสติก มีรายละเอียดยีห่้อ ชือ่ผู้ผลิต

อัตราส่วนสารส าคัญวิธีใช้ติดบนผลิตภัณฑ์

3. ขนาดก้อนไม่น้อยกว่า 70 กรัม

1. มีสีด าขนาด 18 x 20 นิ้ว ส าหรับขยะเปียกห่อละ 1 กิโลกรัม 150 แพ็ค 250.00 37,500.00

2. ผลิตจากเมล็ดพลาสติก HDPE ชนิดเหนียวพิเศษ

3. บรรจุ 5 ห่อ/ 1 แพ็ค

1. มีสีด าขนาด 24 x 28 นิ้วส าหรับขยะเปียกห่อละ 1  กิโลกรัม 180 แพ็ค 250.00 45,000.00

2. ผลิตจากเมล็ดพลาสติก HDPE ชนิดเหนียวพิเศษ

3. บรรจุ 5 ห่อ/ 1 แพ็ค

34 ถุงขยะขนาดเล็ก 
สีด า ส าหรับขยะ
เปียก

29 สเปรย์ปรับอากาศ

30 สเปรย์จ ากัดยุง
และแมลงสาบ 
แบบไร้กล่ิน

31 หมวกสาน มีปีก
หมวกกว้างใช้
ส าหรับกันแดด

รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะและราคากลางวสัดงุานบ้านงานครัว
จ านวน 51 รายการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

32 กระดาษช าระ
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า 
ส าหรับเช็ดมือ 
ชนิดแผ่น
แบบต่อเนื่อง

33 ก้อนดับกล่ิน 
แบบแขวน

ถุงขยะขนาดกลาง
 สีด า ส าหรับขยะ
เปียก

35



ล าดับ รายการ รายละเอียด จ านวน หน่วยนับ ราคากลาง ราคารวม

1. มีสีด าขนาด 30 x 40 นิ้ว ส าหรับขยะเปียกห่อละ 1  กิโลกรัม 200 แพ็ค 250.00 50,000.00

2. ผลิตจากเมล็ดพลาสติก HDPE ชนิดเหนียวพิเศษ

3. บรรจุ 5 ห่อ/ 1 แพ็ค

1. มีสีเขียวขนาด 24 x 28 นิ้วส าหรับขยะแห้งห่อละ 1  กิโลกรัม 130 แพ็ค 300.00 39,000.00

2. ผลิตจากเมล็ดพลาสติก HDPE ชนิดเหนียวพิเศษ

3. บรรจุ 5 ห่อ/ 1 แพ็ค

1. มีสีเขียวขนาด 30 x 40 นิ้วส าหรับขยะแห้งห่อละ 1  กิโลกรัม 170 แพ็ค 300.00 51,000.00

2. ผลิตจากเมล็ดพลาสติก HDPE ชนิดเหนียวพิเศษ

3. บรรจุ 5 ห่อ/ 1 แพ็ค

1. มีสีแดงขนาด 18 x 20 นิ้ว ส าหรับขยะติดเชือ้ห่อละ 1  กิโลกรัม 100 แพ็ค 300.00 30,000.00

2. ผลิตจากเมล็ดพลาสติก HDPE ชนิดเหนียวพิเศษ

3. บรรจุ 5 ห่อ/ 1 แพ็ค

1. มีสีแดงขนาด 24 x 28 นิ้ว ส าหรับขยะติดเชือ้ห่อละ 1  กิโลกรัม 100 แพ็ค 300.00 30,000.00

2. ผลิตจากเมล็ดพลาสติก HDPE ชนิดเหนียวพิเศษ

3. บรรจุ 5 ห่อ/ 1 แพ็ค

1. มีสีเทาขนาด 18 x 20 นิ้ว ส าหรับขยะมีพิษห่อละ 1  กิโลกรัม 40 แพ็ค 300.00 12,000.00

2. ผลิตจากเมล็ดพลาสติก HDPE ชนิดเหนียวพิเศษ

3. บรรจุ 5 ห่อ/ 1 แพ็ค

1. มีสีเทาขนาด 24 x 28 นิ้ว ส าหรับขยะมีพิษห่อละ 1  กิโลกรัม 40 แพ็ค 300.00 12,000.00

2. ผลิตจากเมล็ดพลาสติก HDPE ชนิดเหนียวพิเศษ

3. บรรจุ 5 ห่อ/ 1 แพ็ค

ถุงขยะขนาดใหญ่
 สีด า ส าหรับขยะ
เปียก
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ถุงขยะขนาด
กลางสีเขียว
ส าหรับขยะแห้ง
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41 ถุงขยะขนาดเล็ก 
สีเทา ส าหรับขยะ
มีพิษ

42 ถุงขยะขนาดกลาง
 สีเทา ส าหรับ
ขยะมีพิษ

รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะและราคากลางวสัดงุานบ้านงานครัว
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ถุงขยะขนาดเล็ก 
สีแดง ส าหรับ
ขยะติดเชือ้
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ถุงขยะขนาดใหญ่
 สีเขียว ส าหรับ
ขยะแห้ง

38

40 ถุงขยะขนาดกลาง
 สีแดง ส าหรับ
ขยะติดเชือ้



ล าดับ รายการ รายละเอียด จ านวน หน่วยนับ ราคากลาง ราคารวม

1. ใช้ส าหรับเคลือบเงาพืน้หินอ่อนพืน้กระเบือ้งยาง 10 แกลลอน 420.00 4,200.00

2. มีรายละเอียดยีห่้อ ชือ่ผู้ผลิต อัตราส่วนสารส าคัญวิธีใช้ติดบนผลิตภัณฑ์

3. ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 3.8 ลิตร

1. เป็นน้ ายาส าหรับท าความสะอาดกระจก 60 แกลลอน 173.00 10,380.00

2. ไม่มีส่วนผสมของสารแอมโมเนีย

3. ขนาดบรรจุ 5,200 ซีซี.

4. มีรายละเอียดยีห่้อ ชือ่ผู้ผลิต อัตราส่วนสารส าคัญวิธีใช้ติดบนผลิตภัณฑ์

1. ใช้ส าหรับล้างคราบสนิมบนพืน้ผิวปูน กระเบือ้ง หินอ่อน 40 แกลลอน 175.00 7,000.00

2. เป็นชนิดแบบไม่มีควันไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

3. มีรายละเอียดยีห่้อ ชือ่ผู้ผลิต อัตราส่วนสารส าคัญวิธีใช้ติดบนผลิตภัณฑ์

4. ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 3.8 ลิตร

1. ใช้ส าหรับล้างภาชนะในครัวเรือน ไม่มีกล่ิน 200 แกลลอน 200.00 40,000.00

2. มีค่า pH เป็นกลางสูตรถนอมมือ

3. มีรายละเอียดยีห่้อ ชือ่ผู้ผลิต อัตราส่วนสารส าคัญวิธีใช้ติดบนผลิตภัณฑ์

4. ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 3.6 ลิตร

1. ใช้ส าหรับฆ่าเชือ้แบคทีเรียและขจัดคราบบนพืน้ผิวอาคาร 180 แกลลอน 210.00 37,800.00

2. มีรายละเอียดยีห่้อ ชือ่ผู้ผลิต อัตราส่วนสารส าคัญวิธีใช้ติดบนผลิตภัณฑ์

3. ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 3.8 ลิตร

1. สามารถฆ่าเชือ้แบคทีเรีย เชือ้ราได้ไม่น้อยกว่า 99.9% 150 แกลลอน 220.00 33,000.00

2. ขจัดคราบสกปรกฝังแน่น

3. มีรายละเอียดยีห่้อ ชือ่ผู้ผลิต อัตราส่วนสารส าคัญวิธีใช้ติดบนผลิตภัณฑ์

4. มีเคร่ืองหมาย อย.

5. ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า  3.5 ลิตร

1. ใช้ท าความสะอาดมือช าระล้างส่ิงสกปรกมีกล่ินหอม 200 แกลลอน 200.00 40,000.00

2. มีรายละเอียดยีห่้อ ชือ่ผู้ผลิต อัตราส่วนสารส าคัญวิธีใช้ติดบนผลิตภัณฑ์

3. ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 3.8 ลิตร

43 น้ ายาเคลือบเงาพืน้

47 น้ ายาถูพืน้ สูตรฆ่า
เชือ้แบคทีเรีย

48 น้ ายาล้างห้องน้ า

49 สบูเ่หลวล้างมือ

44 น้ ายาเช็ดกระจก

45 น้ ายาล้างคราบ
สนิม

46 น้ ายาล้างจาน

รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะและราคากลางวสัดงุานบ้านงานครัว
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ล าดับ รายการ รายละเอียด จ านวน หน่วยนับ ราคากลาง ราคารวม

1. ละลายน้ าได้ง่ายไม่จับตัวเป็นก้อน 190 ถุง 220.00 41,800.00

2. ถนอมเนื้อผ้าไม่ล่ืนติดมือ

3. มีรายละเอียดยีห่้อ ชือ่ผู้ผลิต อัตราส่วนสารส าคัญวิธีใช้ติดบนผลิตภัณฑ์

4. ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 3,000 กรัม

1. เป็นกระดาษช าระชนิด 2 ชัน้สีขาวล้วนไม่ยุย่ง่ายเมือ่โดนน้ า 200 แพ็ค 90.00 18,000.00

2. กระดาษเป็นเนื้อเดียวกันทั้งม้วนขนาดก้าง ไม่น้อยกว่า

 22.6 x 22.9 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 31.64 เมตร

3.ได้รับเคร่ืองหมายด้านความปลอดภัย

4. มีเอกสารแสดงเคร่ืองหมายด้านความปลอดภัย

1,130,142.00

ราคากลางเป็นจ านวนเงิน  

50 ผงซักฟอก

51 กระดาษ
อเนกประสงค์
เป็นกระดาษ
ต่อเนื่อง

หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยส่ีสิบสองบาทถว้น
1,130,142.00

รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะและราคากลางวสัดงุานบ้านงานครัว
จ านวน 51 รายการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่ึงล้านหน่ึงแสนสามหมืน่หน่ึงร้อยสีส่ิบสองบาทถ้วน ราคารวม
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