
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุสิ่งพิมพ์  
หนังสือนิทาน AR Book  จ านวน 1 รายการ 

แผนงาน   :  ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
โครงการที่ 4  :  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
งบอุนหนุนโครงการสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง AR ตามแนวคิวขั้นตอนการพัฒนาการอ่านร่วมกับการ
เรียนรู้แบบทวิภาษา เรื่องบัญชีค าศัพท์พ้ืนฐานภาษาไทย เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
รายละเอียดทั่วไป 

จัดท าหนังสือนิทาน AR Book จ านวน 60 ชุด 20 เล่ม 13 รุ่น เป็นเงินทั้งสิ้น 1,482,000.- บาท  
(หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
รูปแบบรายการ หรือ คุณลักษณะเฉพาะ 

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของหนังสือนิทาน  ประกอบด้วย 

ชื่องาน :   หนังสือนิทาน เล่ม.1 

ประเภท :   หนังสือ 

ขนาด :   20.3x20.3 ซม. (20.3x20.3) 
เข้าปก :   เย็บลวดมุมหลังคา 
ปก :   กระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 260 แกรม พิมพ์ 4 สี ด้านเดียว เคลือบ PVC ด้าน 
เนื้อใน :   กระดาษปอนด์ ขนาด 80 แกรม พิมพ์ 4 สี 80 หน้า 
หมึกพิมพ์   :  Soy Ink   มีรายงานผลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 

 

ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย การใช้งาน 
1 หนังสือนิทาน เรื่องบ้านหลังใหม่ของมูซา 60 ชุด 95.00 บาท 13 รุ่น 
2 หนังสือนิทาน เรื่องมูซากินข้าวย า น้ าบูดู 60 ชุด 95.00 บาท 13 รุ่น 
3 หนังสือนิทาน เรื่องมูซาช่วยซ่อมสะพาน 60 ชุด 95.00 บาท 13 รุ่น 
4 หนังสือนิทาน เรื่องมูซาท าขนม 60 ชุด 95.00 บาท 13 รุ่น 
5 หนังสือนิทาน เรื่องมูซาปลูกผักสวนครัว 60 ชุด 95.00 บาท 13 รุ่น 
6 หนังสือนิทาน เรื่องมูซาเกี่ยวข้าว 60 ชุด 95.00 บาท 13 รุ่น 
7 หนังสือนิทาน เรื่องมูซาเจอคนร้าย 60 ชุด 95.00 บาท 13 รุ่น 
8 หนังสือนิทาน เรื่องมูซาเจอครูมะลิไปท าบุญ 60 ชุด 95.00 บาท 13 รุ่น 
9 หนังสือนิทาน เรื่องมูซาแข่งกีฬาสี 60 ชุด 95.00 บาท 13 รุ่น 

10 หนังสือนิทาน เรื่องมูซาในวันฮารีรายอ 60 ชุด 95.00 บาท 13 รุ่น 
11 หนังสือนิทาน เรื่องมูซาไปตลาด 60 ชุด 95.00 บาท 13 รุ่น 
12 หนังสือนิทาน เรื่องมูซาไปทะเล 60 ชุด 95.00 บาท 13 รุ่น 
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13 หนังสือนิทาน เรื่องมูซาไปบ้านคุณย่า 60 ชุด 95.00 บาท 13 รุ่น 
14 หนังสือนิทาน เรื่องมูซาไปสวนสัตว์ 60 ชุด 95.00 บาท 13 รุ่น 
15 หนังสือนิทาน เรื่องมูซาไปหาลุงด า 60 ชุด 95.00 บาท 13 รุ่น 
16 หนังสือนิทาน เรื่องมูซาไปโรงเรียน 60 ชุด 95.00 บาท 13 รุ่น 
17 หนังสือนิทาน เรื่องมูซาไม่สบาย 60 ชุด 95.00 บาท 13 รุ่น 
18 หนังสือนิทาน เรื่องวันเปิดเทอมของมูซา 60 ชุด 95.00 บาท 13 รุ่น 
19 หนังสือนิทาน เรื่องวันหยุดของมูซา 60 ชุด 95.00 บาท 13 รุ่น 
20 หนังสือนิทาน เรื่องเพ่ือนใหม่ของมูซา 60 ชุด 95.00 บาท 13 รุ่น 

เงื่อนไขอ่ืนๆ  
1. ผู้ซื้อสามารถเพ่ิมหรือลดจ านวน และราคาได้ตามจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่จริง  
2. ผู้ขายส่งมอบสิ่งของที่ซื้อให้แก่ผู้ซื้อ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี โดย จัดเป็นชุดแยกตามชื่อเรื่อง 
            ขอรับรองว่าการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุข้างต้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 9 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21  
ผู้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 

1. ดร.วชิระ   ดวงใจดี  ต าแหน่ง    อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษไทย 

2. นายจารึก   อรรถสงเคราะห์ ต าแหน่ง   รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ  

3. นางสาวกิตติญา   ปิ่นแก้ว ต าแหน่ง   นักวิชาการอุดมศึกษา     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


