
คาํช ีแ้จง

1. กรุณาสาํรวจความตอ้งการใช ้โดยระบจุาํนวนวสัดท่ีุตอ้งการใชล้งในช่อง (จาํนวน)

2. กรณีหน่วยงานของท่านตอ้งการใชว้สัดท่ีุไมมี่ในรายการตามแบบสาํรวจความตอ้งการ ขอความกรุณาเพิ่มรายการวสัดท่ีุตอ้งการลงในตารางตอนทา้ยของแบบฟอรม์นี ้

   และโปรดระบแุหล่งเงินในการจดัซือ้วสัดนุัน้ ๆ 

3. เม่ือดาํเนินการเรยีบรอ้ยแลว้โปรดส่งขอ้มลูกลบัมาท่ี หน่วยพสัด ุหรอื e-mail :  pongsakornb@nu.ac.th

4. หากมีขอ้สงสยัในการกรอกแบบสาํรวจความตอ้งการ กรุณาโทรติดต่อไดท่ี้งานพสัด ุเบอร ์1919

ท ี่ รายการ หน่วยนับ จาํนวน ท ี่ รายการ หน่วยนับ จาํนวน ท ี่ รายการ หน่วยนับ จาํนวน

1 กล่องใส่ซีดี 1 แผ่น กล่อง 33 ถงุพลาสติกใส  ขนาด 20*30 นิว้ แพ็ค 65 กาวแท่ง (เล็ก) แท่ง

2 กล่องใส่ซีดี 2 ดา้น กล่อง 34 นํา้ยาเช็ดทาํความสะอาด/นํา้ยาฆ่าเชือ้ แกลลอน 66 กาวนํา้(แท่ง) หลอด

3 ซองใส่ซีดี 2 ดา้น ซอง 35 นํา้ยาลา้งจาน แกลลอน 67 ขีผ้ึง้นบักระดาษ ตลบั

4 ซองใส่แผ่นซีดี ซอง 36 นํา้ยาทาํความสะอาดหอ้งนํา้-ขวด ขวด 68 คลิปดาํ No.108 กล่อง

5 แผ่น CD-R แผ่น 37 ฟองนํา้ลา้งจาน อนั 69 คลิปดาํ No.109 กล่อง

6 แผ่น DVD-R แผ่น 38 ผงซกัฟอก ถงุ 70 คลิปดาํ No.110 กล่อง

7 หมกึ Canon Ink PGI-750BK สีดาํ กล่อง 39 หนา้กากอนามยั ชิน้ 71 คลิปดาํ No.111 กล่อง

8 หมกึ Canon Ink CLI-751C สีฟา้ กล่อง 40 สเปรยฉี์ดยงุ กระป๋อง 72 คลิปดาํ No.112 กล่อง

9 หมกึ Canon Ink CLI-751M สีชมพู กล่อง 41 สบูเ่หลวลา้งมือ แกลลอน 73 คตัเตอรเ์ล็ก อนั

10 หมกึ Canon Ink CLI-751Y สีเหลือง กล่อง 42 สเปรยป์รบัอากาศ กระป๋อง 74 คตัเตอรใ์หญ่ อนั

11 หมกึ Canon Ink CLI-751BK สีดาํ กล่อง 43 นํา้ยา/เจลลา้งมือ ขวด 75 เครือ่งยงิกระดาษ อนั

12 หมกึ EPSON S015589 กล่อง 44 ถ่านไฟฉาย ขนาด D กอ้น 76 เครือ่งเหลาดินสอ อนั

13 หมกึ Fujixerox CT350670 กล่อง 45 ถ่านอลัคาไลน ์ AA กอ้น 77 ซองขาว ครุฑ ซอง

14 หมกึ Fujixerox CT350671 กล่อง 46 ถ่านอลัคาไลน ์ AAA กอ้น 78 ซองนํา้ตาล 1/2(A4) ซอง

15 หมกึ Fujixerox CT350672 กล่อง 47 ถ่านอลัคาไลน ์ 9V กอ้น 79 ซองนํา้ตาลขยายขา้ง A4 ซอง

16 หมกึ Fujixerox CT350673 กล่อง 48 เทปพนัสายไฟ มว้น 80 ซองนํา้ตาลขยายขา้ง F4 ซอง

17 หมกึ  HP CF230A กล่อง 49 ปลั๊กไฟ ความยาว 3 เมตร อนั 81 ซองนํา้ตาลไมข่ยายขา้ง A4 ซอง

18 หมกึ HP CF360A ดาํ กล่อง 50 ปลั๊กไฟ ความยาว 5 เมตร อนั 82 ดินสอดาํ แท่ง

19 หมกึ HP CF361A ฟา้ กล่อง 51 ปลั๊กไฟ ความยาว 10 เมตร อนั 83 ตรายาง "วนัท่ี" อนั

20 หมกึ HP CF362A เหลือง กล่อง 52 กรรไกร 7 นิว้ อนั 84 ตลบัชาด เบอร ์2 สีดาํ ตลบั

21 หมกึ HP CF363A ชมพู กล่อง 53 กระดาษ A4 80 แกรม รมี 85 ตลบัชาด เบอร ์2 สีแดง ตลบั

22 หมกึ HP Toner CF226A กล่อง 54 กระดาษการด์ A4-180 แกรม ห่อ 86 ตลบัชาด เบอร ์2 สีน ํา้เงิน ตลบั

23 หมกึ HP Toner CF276A กล่อง 55 กระดาษคารบ์อน สีดาํ แพ็ค 87 ตะปเูข็มหมดุ กล่อง

24 หมกึ HP LaserJet Q7553A กล่อง 56 กระดาษคารบ์อน สีน ํา้เงิน แพ็ค 88 ท่ีเจาะกระดาษ อนั

25 หมกึ  OKI Toner B 412 ( BK ) กล่อง 57 กระดาษถ่ายเอกสารสี A4-180 แกรม ห่อ 89 ท่ีถอนลวดเยบ็กระดาษ อนั

26 หมกึ Samsung MLT-D103S กล่อง 58 กระดาษถ่ายเอกสารสี A4-80 แกรม รมี 90 ท่ีเยบ็กระดาษ No.10 อนั

27 มว้นมนิิ DV มว้น 59 กระดาษโน๊ตชนิดมีกาว 1.5x5 ซม. อนั 91 ท่ีเยบ็กระดาษ No.35 อนั

28 กระดาษทิชชู่มว้นใหญ่ มว้น 60 กระดาษโน๊ตชนิดมีกาว 2x3 นิว้ อนั 92 เทปกาว 2 หนา้(หนา)ขนาด 1 นิว้ มว้น

29 กระดาษทิชชู่(กล่อง) กล่อง 61 กระดาษโน๊ตชนดิมีกาว 3x3 นิว้ อนั 93 เทปกาวนํา้ตาลติดกล่อง มว้น

30 กรวยกระดาษ หลอด 62 กระดาษบรุฟ๊ แผ่น 94 เทปกาวยน่ 1.5 นิว้ มว้น

31 ถงุขยะดาํ 30*40 นิว้ แพ็ค 63 กระดาษบนัทึกขอ้ความ แพ็ค 95 เทปกาวยน่ 2 นิว้ มว้น

32 ถงุดดูฝุ่ น ใบ 64 กระดาษสี A4-150 แกรม รมี

แบบสาํรวจความต้องการใช้วัสดุ

สังกัด สาํนักงานเลขานุการ  คณะสังคมศาสตร ์
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน



ท ี่ รายการ หน่วยนับ จาํนวน ท ี่ รายการ หน่วยนับ จาํนวน ท ี่ รายการ หน่วยนับ จาํนวน

96 เทปผา้ 1 นิว้ สีเขียว มว้น 125 นํา้หมกึแท่นประทบั สีดาํ ขวด 154 แฟ้ม No.210F (1 นิว้) แฟ้ม

97 เทปผา้ 1 นิว้ สีชมพู มว้น 126 นํา้หมกึแท่นประทบั สีแดง ขวด 155 แฟ้ม ขนาด 120 F (3 นิว้) แฟ้ม

98 เทปผา้ 1 นิว้ สีดาํ มว้น 127 นํา้หมกึแท่นประทบั สีน ํา้เงิน ขวด 156 แฟ้ม ขนาด 125 F (2 นิว้) แฟ้ม

99 เทปผา้ 1 นิว้ สีน ํา้เงิน มว้น 128 ใบมีดคตัเตอรเ์ล็ก ใบ 157 แฟ้มพลาสติกสอดขา้ง แฟ้ม

100 เทปผา้ 1 นิว้ สีน ํา้ตาล มว้น 129 ใบมีดคตัเตอรใ์หญ่ ใบ 158 แฟ้มเสนอเซ็นต์ แฟ้ม

101 เทปผา้ 1 นิว้ สีฟ้า มว้น 130 ปากกา non-permanent No.M สเีขียว ดา้ม 159 แฟ้มห่วง A5 แฟ้ม

102 เทปผา้ 1 นิว้ สีเหลือง มว้น 131 ปากกา non-permanent No.M สีดาํ ดา้ม 160 แฟ้มอ่อนกระดาษ ขนาด A4 แฟ้ม

103 เทปผา้ 1.5 นิว้ สีเขียว มว้น 132 ปากกา non-permanent No.M สีแดง ดา้ม 161 เมด็แมเ่หล็ก เมด็

104 เทปผา้ 1.5 นิว้ สีชมพู มว้น 133 ปากกา non-permanent No.M สีน ํา้เงิน ดา้ม 162 ไมบ้รรทดัเหล็ก อนั

105 เทปผา้ 1.5 นิว้ สีดาํ มว้น 134 ปากกา non-permanent No.S สีเขียว ดา้ม 163 ยางลบดินสอ กอ้น

106 เทปผา้ 1.5 นิว้ สีน ํา้เงิน มว้น 135 ปากกา non-permanent No.S สีดาํ ดา้ม 164 ลวดเยบ็กระดาษ NO.T3-10MB กล่อง

107 เทปผา้ 1.5 นิว้ สีน ํา้ตาล มว้น 136 ปากกา non-permanent No.S สีแดง ดา้ม 165 ลวดเยบ็เบอร ์10 กล่อง

108 เทปผา้ 1.5 นิว้ สีฟ้า มว้น 137 ปากกา non-permanent No.S สีนํา้เงิน ดา้ม 166 ลวดเยบ็เบอร ์23/10 กล่อง

109 เทปผา้ 1.5 นิว้ สีเหลือง มว้น 138 ปากกา permanent No.M  สีเขียว ดา้ม 167 ลวดเยบ็เบอร ์23/13 กล่อง

110 เทปผา้ 2 นิว้ สีเขียว มว้น 139 ปากกา permanent No.M  สีดาํ ดา้ม 168 ลวดเยบ็เบอร ์23/15 กล่อง

111 เทปผา้ 2 นิว้ สีชมพู มว้น 140 ปากกา permanent No.M  สีแดง ดา้ม 169 ลวดเยบ็เบอร ์23/17 กล่อง

112 เทปผา้ 2 นิว้ สีดาํ มว้น 141 ปากกา permanent No.M  สีนํา้เงิน ดา้ม 170 ลวดเยบ็เบอร ์23/20 กล่อง

113 เทปผา้ 2 นิว้ สีน ํา้เงิน มว้น 142 ปากกา permanent No.S  สีเขียว ดา้ม 171 ลวดเยบ็เบอร ์23/8 กล่อง

114 เทปผา้ 2 นิว้ สีน ํา้ตาล มว้น 143 ปากกา permanent No.S  สีดาํ ดา้ม 172 ลวดเยบ็เบอร ์3 กล่อง

115 เทปผา้ 2 นิว้ สีฟ้า มว้น 144 ปากกา permanent No.S  สีแดง ดา้ม 173 ลวดเสียบกระดาษ กล่อง

116 เทปผา้ 2 นิว้ สีเหลือง มว้น 145 ปากกา permanent No.S  สีน ํา้เงิน ดา้ม 174 ลวดเสียบกระดาษ เบอร ์00 กล่อง

117 เทปเย่ือกาว 2 หนา้ ขนาด 0.5 นิว้ มว้น 146 ปากกาเนน้ขอ้ความ อนั 175 ลาเบล(สติก๊เกอรก์ระดาษ)ขนาด A4 แพ็ค

118 เทปเย่ือกาว 2 หนา้ ขนาด 1 นิว้ มว้น 147 ปากกาเมจิก สีดาํ ดา้ม 176 ลิน้แฟ้ม กล่อง

119 เทปเย่ือกาว 2 หนา้ ขนาด 1/4 นิว้ มว้น 148 ปากกาเมจิก สีแดง ดา้ม 177 สมดุ ทะเบียนหนงัสือรบั A4 เล่ม

120 เทปใส ขนาด 1  นิว้  แกนเล็ก มว้น 149 ปากกาเมจิก สีน ํา้เงิน ดา้ม 178 สมดุ ทะเบียนหนงัสือส่ง A4 เล่ม

121 เทปใส ขนาด 1  นิว้  แกนใหญ่ มว้น 150 ปากกาไวทบ์อรด์  สีดาํ ดา้ม 179 สมดุบนัทึกมมุมนั 5/100 เล่ม

122 เทปใส ขนาด 2  นิว้ มว้น 151 ปากกาไวทบ์อรด์  สีแดง ดา้ม 180 สมดุปกแข็ง เบอร ์2/80 เล่ม

123 แท่นตดัเทป อนั 152 ปากกาไวทบ์อรด์  สีน ํา้เงิน ดา้ม 181 หมดุปักบอรด์ กล่อง

124 นํา้ยาลบคาํผิด อนั 153 แปรงลบกระดาน อนั

รายการวัสดุท ีต่ ้องการใช้โดยเบกิจ่ายจากเงินงบประมาณรายได้คณะสังคมศาสตร  ์.........................................................................................................................................
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