
 

ประกาศองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแหลมบวั 

เร่ืองสอบราคาซ้ือวสัดุการศึกษา(สาํหรับค่าจดัการเรียนการสอน)  สาํหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสงักดั อบต.แหลมบวั 

อาํเภอนครชยัศรี       จงัหวดันครปฐม 

 

************************** 

 ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแหลมบวั มีความประสงคท์ี่จะสอบราคาซ้ือ วสัดุการศึกษาสาํหรับศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็ก (จาํนวน 4  ศูนยฯ์)  สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแหลมบวั  จาํนวน  294  รายการ (รายละเอียดตาม

เอกสารแนบทา้ย)    วงเงินงบประมาณ   232,900.-บาท (-สองแสนสามหม่ืนสองพนัเกา้ร้อยบาทถว้น-) 

 

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อนี ้

1.เป็นผูท้ี่มีอาชีพขายพสัดุตามประกาศราคาซ้ือดงักล่าว 

2.ไม่เป็นผูท้ี่ถูกเวยีนช่ือเป็นผูท้ิ้งงานของทางราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน 

ทอ้งถ่ินหรือหา้มติดต่อหรือหา้มเขา้เสนอราคากบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแหลมบวัในขณะท่ียืน่ของสอบราคา 

   3.ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาได้

มีคาํสัง่ใหส้ละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 

   4.ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้เสนอราคาใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

แหลมบวั ณ วนัประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมในการ

สอบราคาจา้งคร้ังน้ี 

 

 กําหนดยืน่ซองสอบราคา ได้ดังนี ้

 1.วนัที่ 22 พฤษภาคม 2557 ถึงวนัที่ 3 มิถุนายน 2557 ระหวา่งเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. เวน้

วนัหยดุราชการ ณ ส่วนการคลงั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแหลมบวั อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 

 2.วนัที่ 4 มิถุนายน 2557 ระหวา่งเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง

ขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ (ที่ว่าการอําเภอนครชัยศรี) และ กาํหนดการเปิดซองสอบราคาในวนัที่     5 

มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอาํเภอ (ที่ว่าการอําเภอ

นครชัยศรี) ตั้งแต่เวลา 10.00น. เป็นตน้ไป 

 ผูส้นใจติดต่อขอซ้ือเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 300 บาท ไดท้ี่ ส่วนการคลงั องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

แหลมบวั ระหวา่งวนัที่ 22 พฤษภาคม 2557 ถึงวนัที่  5 มิถุนายน 2557  ดูรายละเอียดไดท้ี่เวบ็ไซด ์

www.gprocurement.go.th และ www.Laembua.go.th    หรือสอบถามทางโทรศพัท ์หมายเลข 034-987089  

 

 

 

                           ประกาศ ณ วนัที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

http://www.gprocurement.go.th/


 

                  

 

                                           (ลงช่ือ) 

(นายสงคราม  หว้ยกรดวฒันา) 

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแหลมบวั 

 

เอกสารสอบราคาซ้ือ เลขที่ 2/2557 

สอบราคาจัดซ้ือวสัดุการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2557 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมบัว 

ลงวันที่   22   เดือนพฤษภาคม   พ.ศ. 2557 

-------------------------------------- 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแหลมบวั ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “องคก์ารบริหารส่วนตาํบล” มีความประสงคจ์ะสอบ

ราคาจดัซ้ือวสัดุการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแหลมบวั จาํนวน 4 ศูนย ์       ราคากลาง

รวมในการสอบราคา 232,900 บาท    (สองแสนสามหม่ืนสองพนัเกา้ร้อยบาทถว้น) งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

สาํหรับสนบัสนุนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก รายละเอียดตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแหลมบวั 

ซ่ึงวสัดุที่จะซ้ือน้ีตอ้งเป็นของแท ้ของใหม่ ไม่เคยใชง้านมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยูใ่นสภาพที่จะใชง้านได้

ทนัทีและมีคุณลกัษณะเฉพาะ ตรงตามที่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแหลมบวักาํหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาฉบบัน้ี โดย

มีขอ้แนะนาํ และขอ้กาํหนดดงัตอ่ไปน้ี 

 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

 รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 

 แบบใบเสนอราคา 

 แบบสญัญาซ้ือขาย 

 แบบหนงัสือคํ้าประกนั (หลกัประกนัสญัญา) 

  

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุที่สอบราคาซ้ือ และตอ้งไม่เป็นผูถู้กแจง้เวยีนช่ือผู ้

ทิ้งงานทางราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หรือหา้มติดต่อหรือหา้มเขา้เสนอราคากบัองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล 

 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผู ้

เสนอราคาไดมี้คาํสัง่ใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 

  

3. หลักฐานการเสนอราคา 



ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานแนบมาพร้อมกบัซองสอบราคาดงัน้ี 

 3.1 สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั และสาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลภาษีมูลค่าเพิม่(ถา้มี) 

พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 สาํหรับผูป้ระกอบการประเภทร้านคา้จะตอ้งมีสาํเนาหนงัสือจดทะเบียนพาณิชยใ์บทะทะเบียนภาษี 

มูลค่าเพิม่ (ถา้มี) พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 3.2 หนงัสือมอบอาํนาจซ่ึงปิดอาการแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบอาํนาจใหบุ้คคล 

อ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

 3.3 บญัชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดย้ืน่พร้อมกบัซองเสนอราคา รวมทั้งรายการและจาํนวนตวัอยา่ง  

(ถา้มี) 

 

 

 

 

 

4. การยื่นซองสอบราคา 

      4.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่เสนอราคาตามแบบท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาน้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ  

ทั้งส้ิน และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน จาํนวนเงินท่ีเสนอ 

จะตอ้งระบุ ตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัอกัษรโดยมีมีการขดูลบหรือแกไ้ข หากมีการขดูลบ ตก เติม แกไ้ข เปล่ียน 

แปลง จะตอ้งลงลายช่ือผูเ้สนอราคา พร้อมประทบัตรา (ถา้มี) กาํกบัไวด้ว้ยทุกแห่ง 

      4.2 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพยีงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม 

และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาใหถู้กตอ้ง ทั้งน้ีราคารวม 

ที่เสนอตอ้งตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนัใหถื้อตวัหนงัสือเป็นสาํคญั โดยคิด

ราคารวมทั้งส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีอาการอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ทั้งปวงไวแ้ลว้ 

 ราคาท่ีเสนอ จะตอ้งเสนอกาํหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่  30  วนั  นบัแต่วนัเปิดซองสอบราคาโดยภายในกาํหนด

ยนืราคาผูเ้สนอราคา ผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนเสนอได ้และจะถอนการเสนอราคามิได ้

 4.3 ผูเ้สนอราคาตอ้งเสนอกาํหนดเวลาดาํเนินการส่งมอบพสัดุ  ภายใน  7  วนั นบัถดัจากวนั 

ลงนามในสญัญาซ้ือขาย 

 4.4 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งแคตตาล็อก  และหรือรูปแบบรายละเอียดคุณลกัษณะของวสัดุการศึก 

ษาไปพร้อมใบเสนอราคา เพือ่ประกอบการพจิารณา หลกัฐานดงักล่าวน้ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแหลมบวัจะยดืไว้

เป็นเอกสารของทางราชการ 

 สาํหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพ้จิารณา หากเป็นสาํเนารูปถ่ายจะตอ้งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจทาํนิติ

กรรมแทนนิติบุคคล หรือบุคลธรรมดาที่เขา้เสนอราคา หากคณะกรรมการเปิดซองเปิดซองสอบราคามีความประสงค์

จะขอดูตน้ฉบบัแคตตาล็อกผูเ้สนอราคาจะตอ้งนาํตน้ฉบบัมาใหค้ณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน......-

.......วนั 



  4.5 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งตวัอยา่งของพสัดุที่เสนอจาํนวน.....-.....(หน่วย) เพือ่ใชใ้นการตรวจทดลอง หรือ

ประกอบการพจิารณา และหรือประกอบสญัญา ทั้งน้ี องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะไม่รับผดิชอบในความเสียหายใดๆ 

ที่เกิดขึ้นแก่ตวัอยา่งดงักล่าว ตวัอยา่งที่เหลือหรือไม่ไดใ้ชแ้ลว้ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะคืนใหแ้ก่ผูเ้สนอราคา 

  4.6 ก่อนยืน่ซองสอบราคา ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสญัญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ี้ถว้นและ

เขา้ใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยืน่ซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 

  4.7 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยืน่ซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหนา้ซองถึง “ประธานคณะกรรมการเปิด

ซองสอบราคา” โดยระบุไวท้ี่หนา้ซองวา่ “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซ้ือ เลขที่ 2/2557” โดยยืน่โดยตรงต่อ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแหลมบวั ในวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่  3  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557  

 ระหวา่งเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ส่วนการคลงั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแหลมบวั และ กาํหนดในวนัที่ 

4 มิถุนายน 2557 ในระหวา่งเวลา08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการซ้ือหรือการจา้งขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลระดบัอาํเภอ ชั้น 2 อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 

 เม่ือพน้กาํหนดเวลาเปิดซองสอบราคาแลว้จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดคณะกรรมการ เปิดสอบราคาจะ

เปิดซองสอบราคาในวนัที่ 5 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนยร์วมข่าวสารการซ้ือหรือการจา้งของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลระดบัอาํเภอ ชั้น 2 อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 

 

 

 

 

 

 

 

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

5.1 ในการสอบราคาคร้ังน้ี องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะพจิารณาตดัสินดว้ยราคารวม 

5.2 หากผูเ้สนอราคารายใด มีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตาม ขอ้ 4 แลว้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 

จะไม่รับพจิารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาดหรือผดิหลงเพยีงเล็กนอ้ย หรือท่ีผดิพลาดไปจาก

เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาํคญั ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีท่ีพจิารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเท่านั้น 

 5.3 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสงวนสิทธิไม่พจิารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไม่มีการผอ่นผนัในกรณี 

ดงัต่อไปน้ี 

  (1) ไม่ปรากฏช่ือผูเ้สนอราคารายนั้น ในบญัชีผูรั้บเอกสารสอบราคา หรือในหลกัฐานการรับเอกสาร

สอบราคาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

  (2) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือ

ทั้งหมดในใบเสนอราคา 



  (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกาํหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็นสาระสาํคญัหรือผล

ทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน 

  (4) ราคาที่เสนอมีการขดูลบ ตก เติม แกไ้ข เปล่ียนแปลง โดยผูเ้สนอราคามิไดล้งลายมือช่ือพร้อม

ประทบัตรา (ถา้มี) กาํกบัไว ้

 4.5 ในการตดัสินการสอบราคาหรือในการทาํสญัญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลมีสิทธิใหผู้เ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เทจ็จริง สภาพฐานะ หรือขอ้เทจ็จริงอ่ืนใดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัผูเ้สนอราคาได ้

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาํสญัญาหากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่

ถูกตอ้ง 

 ทั้งน้ี เพือ่ประโยชน์ของทางราชการเป็นสาํคญั และใหถื้อวา่การตดัสินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเด็ดขาด 

ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได ้รวมทั้งองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะพจิารณายกเลิกการสอบราคา และ

ลงโทษผูเ้สนอราคาเสมือนเป็นผูท้ิ้งงาน หากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้า่การเสนอราคากระทาํโดยไม่สุจริต หรือมีการยนิยอมกนั

ในการเสนอราคา 

      ในกรณีที่ผูเ้สนอราคาตํ่าสุดเสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดว้า่ไม่อาจดาํเนินงานตามสญัญาไดค้ณะกรรม 

การเปิดซองสอบราคาหรือองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะใหผู้เ้สนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลกัฐาน ท่ีทาํใหเ้ช่ือไดว้า่ผู ้

เสนอราคาสามารถดาํเนินการตามที่เสนอราคาซ้ือใหเ้สร็จสมบูรณ์ 

 

     6. การทําสัญญาซ้ือขาย 

 6.1 ในกรณีที่ผูช้นะการสอบราคาสามารถส่งมอบส่ิงของไดค้รบถว้นภายใน 30 ทาํการของทางราชการ นบัแต่

วนัที่ทาํขอ้ตกลงซ้ือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะพจิารณาจดัทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือแทนการ 

ทาํสญัญาดงัระบุในขอ้ 3 

 6.2 ในกรณีที่ผูช้นะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบส่ิงของไดค้รบถว้นภายใน 30 วนั ทาํการของทางราชการ 

หรือองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเห็นวา่ไม่สมควรจดัทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือตามขอ้ 6.1 ผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งทาํ

สญัญาซ้ือขายตามแบบสญัญาดงัระบุในขอ้ 1.3 กบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแหลมบวั ภายใน 7 วนั นบัถดัจากวนัที่

ไดรั้บแจง้และจะตอ้งวางหลกัประกนัสญัญา เป็นจาํนวนเงินเท่ากบั ร้อยละ....-....ของราคาส่ิงของที่สอบราคาได ้ให้

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยดึถือไวใ้นขณะทาํสญัญาโดยหลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 

  6.1 เงินสด 

  6.2 เช็คธนาคารสัง่จ่ายใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนตาํบล โดยเป็นเช็คลงวนัท่ี ท่ีทาํสญัญาหรือก่อนหนา้

นั้นไม่เกิน 3 วนัทาํการของทางราชการ 

  6.3 หนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือคํ้าประกนัดงัระบุในขอ้1  

  6.4 พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

  หลกัประกนัน้ีจะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นบัถดัวนัท่ีผูช้นะการสอบราคา พน้จากขอ้

ผกูพนัตามสญัญาซ้ือขายแลว้ 

7. อัตราค่าปรับ 

 ค่าปรับตามแบบสญัญาซ้ือขายใหค้ิดใน อัตราร้อยละ 0.20 ต่อวนั 



8. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 

 ผูช้นะการสอบราคาซ่ึงไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือทาํสญัญาซ้ือขายตามแบบดงัระบุในขอ้ 1.3  

แลว้แต่กรณีจะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่อง เสียหาย แตกหกั ของส่ิงของที่ซ้ือขายที่เกิดขึ้นภายในระยะ 

เวลา 30 วนั ถดัจากวนัที่ผูซ้ื้อรับมอบโดยผูข้ายตอ้งรับจดัการแกไ้ขใหมี้คุณภาพใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิม ภายใน 

7 วันถัดไป นบัถดัจากไดรั้บแจง้ความชาํรุดบกพร่องจากผูซ้ื้อ 

     9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ 

 9.1 เม่ือองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูข้ายและไดต้กลงซ้ือส่ิงของตามราคา

ซ้ือแลว้ ถา้ผูข้ายจะตอ้งสัง่หรือนาํส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ และ ของนาํเขา้มาโดยทางเรือในเสน้ทางที่มี

เรือไทยเดินอยู ่และสามารถใหบ้ริการรับขนไดต้ามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูเ้สนอราคา 

ซ่ึงเป็นผูข้ายจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ีดั้งน้ี 

  (1) แจง้การสัง่หรือนาํส่ิงของที่ซ้ือขายดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ  ต่อสาํนกังานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการพาณิชยนาวภีายใน 7 วนั นบัถดัจากวนัท่ีผูข้ายสัง่หรือซ้ือของจากต่างประเทศ เวน้แต่ท่ี รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได ้

  (2) จดัการใหส่ิ้งของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจากต่างประเทศ

มายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวใีห้บรรทุกส่ิงของนั้น

โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซ่ึงจะไดรับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืน 

  (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ (2) ผูข้ายจะตอ้งรับผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการ

พาณิชยนาว ี

 9.2 ผูเ้สนอราคาซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปทาํสญัญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลา 

ที่ราชการกาํหนดระบุในขอ้ 6 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลพจิารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วามเสียหาย (ถา้มี) รวมทั้งจะ

พจิารณาใหเ้ป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

 9.3องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสงวนสิทธิที่จะแกไ้ข เพิม่เติมเง่ือนไขหรือขอ้กาํหนดในแบบสญัญาใหเ้ป็นไป

ตามความเห็นของอยัการจงัหวดัหรือสาํนกังานอยัการสูงสุด 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมบัว 

 

 

 

วนัที่ 22 พฤษภาคม 2557 

 

 

 

 



 

 

 

รายการแนบท้ายเอกสารสอบราคาซ้ือ เลขที่ 2/2557  ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557      

ลําดับที ่ รายการ จํานวน หมายเหตุ 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านโคกเขมา   

1  กระดาษถ่ายเอกสาร  A 4 / 80 g  500 แผน่ 30   รีม  

2 กระดาษโปสเตอร์สีอยา่งแขง็แผน่ใหญ่  ทุกสี                2  โหล  

3 กระดาษโปสเตอร์สีอยา่งอ่อนแผน่ใหญ่  ทุกสี               3 โหล  

4 สมุด  100   ปอนด ์    A 3                                                5  เล่ม  

5 กระดาษสาแผน่ใหญ่  คละสี    1  โหล  

6. กระดาษร้อยปอนด ์ ขนาด A4 (ห่อ  100 แผน่) 1  ห่อ  

7 กระดาษปกรายงาน  A 4  แบบหนา  สีฟ้า  สม้ KTV อยา่งละ 2 ห่อ    4  ห่อ  

8 สต๊ิกเกอร์ใส   ขา้งหลงัเหลืองแผน่ใหญ่   2  โหล  

9 สต๊ิกเกอร์ใส    ขนาด  A  4 ขา้งหลงัเหลือง 2  โหล  

10 ดินสอดาํ    2B                                                                   4  โหล  

11 ยางลบดินสอสเตด็เล่อ  10  กอ้น                                                                    10  กอ้น                                                                    

12 กบเหลาดินสอ     ตวัใหญ่                                                             1  ตวั  

13 สีเทียนซุปเปอร์จมัโบ ้ 12  สี  42  กล่อง  

14 ดินนํ้ ามนัไร้สารพษิ    15 กล่อง  

15 ฟิวเจอร์บอร์ดขนาด  65×61×3 mm                                     1  โหล  

16 ฟิวเจอร์บอร์ดขนาด  65×122×3 mm                                    1  โหล  

17 กล่องใส่เอกสาร              3  ช่อง                                       6 กล่อง  

18 กล่องใส่เอกสาร              1  ช่อง                                       3  กล่อง  

19 ไสแ้ฟ้ม  20  ห่อ  

20 แฟ้มขนาด A4 คละสี   2  โหล  



21 แล็คซีนขนาด     2   น้ิว                                                    2  โหล  

22 แล็คซีนขนาด      1.5  น้ิว                                                   2  โหล  

ลําดับที ่ รายการ จํานวน หมายเหตุ 

23 ปากกา  สีดาํ  2 หวั                                   1  โหล  

24 เคร่ืองชัง่นํ้ าหนกั 1  ตวั  

25 ปากกาเมจิ  สีดาํ  นํ้ าเงิน  แดง  อยา่งละ 1  กล่อง                                                 3  กล่อง  

26 นํ้ ายาลบคาํผดิ                                                                6  แท่ง  

27 

 

แผน่โฟมยางขนาด 1×1 ม. สีนํ้ าเงิน 12   แผน่  

28 สนัปกหนงัสือ   ขนาด 5  มม./2โหล    ขนาด  15 มม./2โหล                          

ขนาด17 มม./2 โหล 

6  โหล  

29 คลิปดาํ No.413  2  ขา 

 

2  กล่อง  

30 กระดาษกาวสองหนา้ อยา่งบาง ขนาด  0.5    น้ิว              6  มว้น  

31 กระดาษกาวสองหนา้ อยา่งบาง ขนาด  1.0    น้ิว 6  มว้น  

32 เทปโฟมกาว  2 หนา้  อยา่งหนา้  ขนาด 21 มม.× 5ม.       10  มว้น  

33 มีดคทัเตอร์เหล็ก  อนัใหญ่                                                 2  อนั  

34 ใบมีดใหญ่คทัเตอร์                                                             1 กล่อง  ขนาดใหญ่ 

35 สีโปสเตอร์  สีแดง  นํ้ าเงิน  เหลือง  ขาว   

 ขนาด  400  ml.  อยา่งละ  2  ขวด 

8  ขวด  

36 แผน่ยางรองตดั แผน่ใหญ่ 1  แผน่  

37 ไมห้นีบกระดาษแบบไม ้ ขนาด  3 น้ิว 6   ห่อ  

38 กาวลาเทค ขนาด 32  ออนซ์       6  กระปุก  

39 แม็คยงิบอร์ดตวัใหญ่ พร้อมลูก T3   1ตวั/5กล่อง  

40 อบ.01/1  รายงานประจาํตวันกัเรียน 3 ขวบ 30  เล่ม  

41 อบ.02/1  สมุดเรียกช่ือและบนัทึกพฒันาการเด็ก 3  ขวบ 1  เล่ม  



42 ไมบ้รรทดัเหล็ก 45 cm   1  อนั  

43 ไสก้าวขนาดใหญ่   2 ห่อ  

44 ปากกาไวบอร์ด  สีนํ้ าเงิน   2  แท่ง  

ลําดับที ่ รายการ จาํนวน หมายเหตุ 

45 หมึกเติมปากกาไวบอร์ด สีนํ้ าเงิน 1  ขวด  

46  เคร่ืองเยบ็ ตวัใหญ่            2  ตวั  

47 เคร่ืองเยบ็  ตวัเล็ก          1  ตวั  

48 ภาพโปสเตอร์  ตวันูน  ABC 1  แผน่  

49 ภาพโปสเตอร์  ก-ฮ                                                                                                                                          1  แผน่  

50 ลูกโลก         1  ลูก  

51 ฟันปลอม         1  ชุด  

52 ระนาดผเีส้ือ          2  ช้ิน  

53 ไมบ้ลอ็ก  60  ช้ิน          2  ชุด  

54 สมุดปกแขง็ลายสก๊อต  สีนํ้ าเงิน ม8/100   2  เล่ม  

55 ห่วงทอง  ขนาด  NO. 9  6  ห่อ  

56 ห่วงเงิน  ขนาด  NO. 9  6  ห่อ  

57 ชุดป๊ัมโดเรม่อน  ดี ดีมาก  2  ชุด  

58 ลูกตาดุ๊กด๊ิก 10  ห่อ  

59 แผน่แม่เหล็ก  ขนาด  38 มม. 20  ห่อ  

60 แท่นประทบั สีแดง  นํ้ าเงิน กล่องใหญ่  อยา่งละ  1  กล่อง    2  กล่อง  

61 ลวดหนีบกระดาษ     1  กระปุก  

62 มีดคทัเตอร์          3  อนั  

63 กรรไกร ขนาด 8 น้ิว   2  อนั  

64 กระดาษปร้ินรูป  150 g 100 แผน่ 4 รีม  

65 กระดาษปร้ินรูป  130 g 100 แผน่ 4  รีม  

66 ลูกฟุตบอล PVC   ใหญ่ 9  ลูก  



67 ไมห้นีบกระดาษแบบไม ้ ขนาด  3 น้ิว  6   ห่อ  

68 ชั้นเอนกประสงค ์12  ช่อง  4  ชั้น 4  ตวั  

ลําดับที ่ รายการ จํานวน หมายเหตุ 

69 ชั้นเอนกประสงค ์ 6  ช่อง  2  ชั้น 2  ตวั  

70 ชั้นเอนกประสงคสี์สนั  6  ลิ้นชกั 1  ตวั  

71 ชั้นเอนกประสงคสี์สนับานเล่ือน 1  ตวั  

72 ชั้นวางที่นอนเด็ก  2  ชั้น    10  ช่อง    ( 120×30×35 Cm.)      2  ตวั  

73 ฉากกั้น  3  พบั 1  ตวั  

74 ชั้นวางหนงัสือ ปก 4  ช่อง  ขนาด  

( ก 68.5 × ส 60 Cm 30 Cm) 

1  ตวั  

75 หนงัสือนิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 60  เล่ม  

 ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านทุ่งน้อย   

76 กระดาษถ่ายเอกสาร A4   80g   500 แผน่ 25 รีม  

77 กระดาษปกสีขาว A4 180 เกรม 4 แพค็  

78 กระดาษปกสี A4 180 เกรม 3 แพค็  

79 กระดาษโปสเตอร์สีเขียวเขม้ ขนาด 48x6๘ cm.   20 แผน่  

80 กระดาษโปสเตอร์สีเขียวอ่อน ขนาด 48x6๘ cm.   20 แผน่  

81 กระดาษโปสเตอร์สี ขนาด 48x6๘ cm.  คละสี ๒๐ แผน่  

82 กระดาษโปสเตอร์สี ชนิดเขง็ ขนาด 48x6๘ cm.  คละสี ๒๐ แผน่  

83 กระดาษกาว 2 หนา้ ชนิดบาง 1/2 น้ิว  ๒๐ มว้น  

84 กระดาษกาว 2 หนา้ ชนิดหนา  1x5 m.  10 มว้น  

85 แลคซีน  ขนาด 2x25 หลา  คละสี ๑๐ มว้น  

86 เทปกาวใส 2 น้ิว 5 มว้น  

87 ปากกาเมจิ ( 2 หวั )  สีดาํ ๑๐ ดา้ม  

88 ปากกาเมจิ ( 2 หวั )  สีนํ้ าเงิน ๑๐ ดา้ม  

89 ปากกาไวทบ์อร์ด  สีนํ้ าเงิน 10 ดา้ม  

 

ลําดับที ่ รายการ จํานวน หมายเหตุ 

90 นํ้ ายาลบคาํผดิ  ๕ ดา้ม  

91 ดินนํ้ ามนัไร้สาร (Kg) 10  (Kg)  



92 ดินสอดาํ 2B 6 กล่อง  

93 ฟิวเจอร์บอร์ด  คละสี ขนาด 60x65 cm 45 แผน่  

94 ฟิวเจอร์บอร์ด  คละสี ขนาด 60x120 cm 10 แผน่  

95 สืเทียนจมัโบ ้ 12 สี ๓๐ กล่อง  

96 สีโปสเตอร์บรรจุขวด เหลือง,แดง,นํ้ าเงิน,ขาว (ขวดใหญ่) 2 ขวด  

97 สต๊ิกเกอร์ใส  48x68 cm. 60  แผน่  

98 กาวลาเทกซ์  ขนาด 1 กก. ๒ กระปุก  

99 ปากกา แดง,นํ้ าเงิน 66 ดา้ม  

100 กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด ์ 4 เล่ม  

101 เหล็กหนีบกระดาษสีดาํหูโลหะ 1 1/2x3 cm 4 กล่อง  

102 อบ.01/1 รายงานประจาํตวันกัเรียน 3 ขวบ 35 เล่ม  

103 อบ. 02/1 สมุดเรียกช่ือ และ บนัทึกพฒันาการเด็ก 3 ขวบ 1 เล่ม  

104 กระดาษสติ๊กเกอร์ a4 สีขาว 4 แพค็  

105 กระดาษหลงัภาพ 10 แผน่  

106 กระดาษโฟโต ้๑๒๐ g/๑๐๐ 5 แพค็  

107 แฟ้มโชว ์ 10 แฟ้ม  

108 ใบมีดคตัเตอร์ 2x10 cm 2 โหล  

109 ตวัมีดคตัเตอร์ 2 อนั  

110 ที่ใส่แฟ้มโชว ์(20 แผน่) 5 แพค็  

111 สนัหนีบแฟ้ม 4 mm 3 โหล  

ลําดับที ่ รายการ จํานวน หมายเหตุ 

112 สนัหนีบแฟ้ม 8 mm 3 โหล  

113 ที่ดึงแมกซ์ แบบเขี้ยว 1 อนั  

114 ลูกแม็กซ์ เบอร์ 3-1 mb    2 กล่อง  

115 ลวดเสียบกระดาษ    4 กล่อง  

116 แม่เหล็กกลม ขนาด 1/2 น้ิว   100 อนั  

117 กาวร้อนแบบหลอด    10 หลอด  

118 ลูกตาดุ๊กด๊ิก ขนาด กลาง,ใหญ่     5,050 ลูก  

119 ห่วงทองเหลือง ขนาด 1 น้ิว, 1/2 น้ิว 5,050 ห่วง  

120 เชือกเกลียว     2 มว้น  

121 กระดาษกรุบอร์ด คละสี   1 โหล  

122 ตวัยงิแม็กซ์  1 โหล  

123 พลาสติกใสทาํปก A4 100 แผน่   1 แพค็  



124 แผน่โฟม ขนาด 60x120x1 น้ิว 6 แผน่  

125 ที่เหลาดินสอ (ตวัใหญ่) 1 ตวั  

126 กระดาษวา่ว คละสี  4 โหล  

127 กระดาษองักฤษ คละสี  4 โหล  

128 ไมห้นีบผา้แบบไม ้ขนาดยาว 4 น้ิว 5 โหล  

129 ฟองนํ้ า  10 อนั  

130 ไมไ้อติม แบบสี คละสี       200 อนั  

131 ลูกบอลหนงั ขนาดกลาง NO 3  10 ลูก  

132 ตะกร้าทรง 4 เหล่ียม ขนาด 10 x 12 น้ิว  10 ใบ  

133 เส่ือนํ้ ามนัอยา่งหนา สาํหรับพื้นที่ 125 ตารางเมตร 125 ตรม.  

ลําดับที ่ รายการ จํานวน หมายเหตุ 

134 กาวแท่ง(ใชก้บัปืนกาว) 100 แท่ง  

135 ฉากกั้น 3 พบั (กนัหอ้งเด็กป่วย)  2 ชุด  

136 ชั้นใส่เอกสารพลาสติก A4 (สาํหรับเก็บงานเด็ก) 6 ชุด  

137 ชั้นเอนกประสงค ์12 ช่อง 4 ชุด  

138 พลาสติกใสหุม้บอร์ด   1 มว้น  

139 หนงัสือนิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  50 เล่ม  

140 สมุดปกแขง็เคลือบมนั 10 เล่ม  

141 ตวัต่อขนาดใหญ่  4 ชุด  

142 บล๊อกตนั  4 ชุด  

143 ลูกปัด เสน้ผา่นศูนยก์ลาง 2 cm 200 ลูก  

 ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็แหลมบัว   

144 กระดาษถ่ายเอกสารA4 15 รีม  

145 สติกเกอร์ใสpvc48x68ซม.          60 แผน่  

146 

 

กาวลาเทกซ์ ขนาด 1 กก. (32 ออนซ์ )     4 กระปุก  

147 ดินนํ้ ามนัไม่มีสารพษิ 1 Kg   20 ก.ก.  

148 ฟิวเจอร์บอร์ด 60x65 ซม.หนา 3 ม.ม.   20 แผน่  

149 ฟิวเจอร์บอร์ด 2x4 ฟุต ขนาดกลาง  20 แผน่  

150 กระดาษ 100 ปอน ขนาด A4 (ห่อ 100 แผน่ ) 12 ห่อ  

151 แถบโฟมกาว2หนา้ ขนาด 21 มม.X5 ม. (หนา 3M) 15 มว้น  

152 กาวแท่ง 40g 6 หลอด  

153 ปากกาลบคาํผดิ 6 ดา้ม  



154 กระดาษทาํปกการ์ดหอมคละสี ขนาด A4 12 ห่อ  

ลําดับที ่ รายการ จํานวน หมายเหตุ 

155 สมุดรายงานประจาํตวัเด็ก ศพด.0๑/…1.. 30 เล่ม  

156 สมุดบนัทึกพฒันาการเด็กปฐมวยั ศพด.0๒/…1.. 1 เล่ม  

157 ปากกาเคมี 2หวั สีดาํ สีนํ้ าเงิน อยา่งละ6 ดา้ม 12 ดา้ม  

158 ดินสอ  4 โหล  

159 ปากกาสีนํ้ าเงิน สีแดง อยา่งละ 6ดา้ม 12 ดา้ม  

160 แลคซีน  สีแดง,ฟ้า,เขียว,ชมพ,ูเหลือง นํ้ าเงิน สีละ 6 มว้น 

 (ขนาด  2 น้ิว) 

24 มว้น  

161 มีดคตัเตอร์ ขนาด 2 x 10ซม. ใหญ่ 3 ดา้ม  

162 สีเทียน12สี จมัโบ 40 กล่อง  

163 กระดาษโฟโต ้120g/100 20 แพค  

164 เหล็กหนีบสีดาํหูเป็นโลหะ1.1/2X3ซม. 2 โหล  

165 เหล็กหนีบสีดาํหูเป็นโลหะ 2X5ซม. 2โหล  

166 เหล็กหนีบสีดาํหูเป็นโลหะ 2.1/2X6ซม. 2โหล  

167 ฉากกั้น 3 พบั 2 ชุด  

168 เส่ือนํ้ ามนั (พื้นที่170ตารางเมตร) 170ตรม.  

169 กรรไกรขนาด9น้ิว 2 อนั  

170 กรรไกรขนาด7น้ิว 2อนั  

171 ปกพลาสติกA4  4 แพค็  

172 สนัปก  A4  40 อนั  

173 ปากกาเขียนไวทบ์อร์ด 4 แท่ง  

174 หมึกเติมปากกาเขียนไวทบ์อร์ด 1 ขวด  

175 กระดาษโปสเตอร์หนาหนา้เดียวสีแดง 12 แผน่  

ลําดับที ่ รายการ จํานวน หมายเหตุ 

176 กระดาษโปสเตอร์หนาหนา้เดียวสีฟ้า 12 แผน่  

177 กระดาษโปสเตอร์หนาหนา้เดียวสีนํ้ าเงิน 12 แผน่  

178 กระดาษโปสเตอร์หนาหนา้เดียวสีชมพู 12 แผน่  

179 กระดาษโปสเตอร์หนาหนา้เดียวสีสม้ 12 แผน่  

180 กระดาษโปสเตอร์หนาหนา้เดียวสีม่วง 12 แผน่  

181 กระดาษโปสเตอร์หนาหนา้เดียวสีเหลือง 12 แผน่  

182 เหล็กกั้นหนงัสือ 5 คู่  



183 ไมบ้รรทดัพลาสติก 24 อนั  

184 สีนํ้ าโปสเตอร์ขวดใหญ่   สีนํ้ าเงิน   1 ขวด  

185 สีนํ้ าโปสเตอร์ขวดใหญ่   สีขาว  1 ขวด  

186 สีนํ้ าโปสเตอร์ขวดใหญ่   สีแดง  1 ขวด  

187 แผน่ยางรองตดั ขนาด 60X90 ซม. 1 แผน่  

188 ชั้นวางเอนกประสงค1์2ช่อง 2 ชุด  

189 ชั้นที่วางที่นอน 3 ช่อง 10อนั  

190 บนัไดอะลูมิเนียม 9 ขั้น 1อนั  

191 หนงัสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 50เล่ม  

192 ชั้นวางหนงัสือนิทาน 5 ช่อง 2 ชุด  

 ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็แหลมบัว   

193 ตวัต่อพลาสติก ขนาดใหญ่ 2 ถุง  

194 กระดาษถ่ายเอกสารA4 15 รีม  

195 สติกเกอร์ใสpvc48x68ซม.          60 แผน่  

196 กาวลาเทกซ์ ขนาด 1 กก. (32 ออนซ์ )        4 กระปุก  

ลําดับที ่ รายการ จาํนวน หมายเหตุ 

197 ดินนํ้ ามนัไม่มีสารพษิ 1 Kg 20 ก.ก.  

198 ฟิวเจอร์บอร์ด 60x65 ซม.หนา 3 ม.ม.  20 แผน่  

199 ฟิวเจอร์บอร์ด 2x4 ฟุต ขนาดกลาง  20 แผน่  

200 กระดาษ 100 ปอน ขนาด A4 (ห่อ 100 แผน่ ) 12 ห่อ  

201 แถบโฟมกาว2หนา้ ขนาด 21 มม.X5 ม. (หนา 3M) 15 มว้น  

202 กาวแท่ง  40g 6 หลอด  

203 ปากกาลบคาํผดิ 6 ดา้ม  

204 กระดาษทาํปกการ์ดหอมคละสี ขนาด A4 12 ห่อ  

205 สมุดรายงานประจาํตวัเด็ก ศพด.0๑/…1..  30 เล่ม  

206 สมุดบนัทึกพฒันาการเด็กปฐมวยั ศพด.0๒/…1..    1 เล่ม  

207 ปากกาเคมี 2หวั สีดาํ สีนํ้ าเงิน อยา่งละ6 ดา้ม 12 ดา้ม  

208 ดินสอ  4 โหล  

209 ปากกาสีนํ้ าเงิน สีแดง อยา่งละ 6ดา้ม 12 ดา้ม  

210 แลคซีน  สีแดง,ฟ้า,เขียว,ชมพ,ูเหลือง นํ้ าเงิน สีละ 6 มว้น 

 (ขนาด  2 น้ิว) 

24 มว้น  

211 มีดคตัเตอร์ ขนาด 2 x 10ซม. ใหญ่ 3 ดา้ม  



212 สีเทียน12สี จมัโบ 40 กล่อง  

213 กระดาษโฟโต ้120g/100 20 แพค  

214 เหล็กหนีบสีดาํหูเป็นโลหะ1.1/2X3ซม.   2 โหล  

215 เหล็กหนีบสีดาํหูเป็นโลหะ 2X5ซม.  2โหล  

216 เหล็กหนีบสีดาํหูเป็นโลหะ 2.1/2X6ซม.  2โหล  

217 ฉากกั้น 3 พบั 2 ชุด  

ลําดับที ่ รายการ จํานวน หมายเหตุ 

218 เส่ือนํ้ ามนั (พื้นที่170ตารางเมตร) 170ตรม.  

219 กรรไกรขนาด  9  น้ิว  2 อนั  

220 กรรไกรขนาด  7  น้ิว 2อนั  

221 ปกพลาสติกA4    4 แพค็  

222 สนัปก  A4   40 อนั  

223 ปากกาเขียนไวทบ์อร์ด  4 แท่ง  

224 หมึกเติมปากกาเขียนไวทบ์อร์ด  1 ขวด  

225 กระดาษโปสเตอร์หนาหนา้เดียวสีแดง 12 แผน่  

226 กระดาษโปสเตอร์หนาหนา้เดียวสีฟ้า 12 แผน่  

227 กระดาษโปสเตอร์หนาหนา้เดียวสีนํ้ าเงิน 12 แผน่  

228 กระดาษโปสเตอร์หนาหนา้เดียวสีชมพู 12 แผน่  

229 กระดาษโปสเตอร์หนาหนา้เดียวสีสม้ 12 แผน่  

230 กระดาษโปสเตอร์หนาหนา้เดียวสีม่วง 12 แผน่  

231 กระดาษโปสเตอร์หนาหนา้เดียวสีเหลือง 12 แผน่  

232 เหล็กกั้นหนงัสือ 5 คู่  

233 ไมบ้รรทดัพลาสติก 24 อนั  

234 สีนํ้ าโปสเตอร์ขวดใหญ่   สีนํ้ าเงิน   1 ขวด  

235 สีนํ้ าโปสเตอร์ขวดใหญ่   สีขาว  1 ขวด  

236 สีนํ้ าโปสเตอร์ขวดใหญ่   สีแดง  1 ขวด  

237 แผน่ยางรองตดั ขนาด 60X90 ซม. 1 แผน่  

238 ชั้นวางเอนกประสงค1์2ช่อง 2 ชุด  

239 ชั้นที่วางที่นอน 3 ช่อง 10อนั  

ลําดับที ่ รายการ จํานวน หมายเหตุ 

240 บนัไดอะลูมิเนียม 9 ขั้น 1อนั  



241 หนงัสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 50เล่ม  

242 ชั้นวางหนงัสือนิทาน 5 ช่อง 2 ชุด  

 ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ห้วยกรด   

243 กระดาษถ่ายเอกสารสีขาว A 4  ขนาด  80 g  (500  แผน่) 10 รีม  

244 กระดาษวาดเขียน 100  ปอนด ์ขนาด  A 4   (500  แผน่) 6 รีม  

245 กระดาษสติกเกอร์ PVC ใส  ขนาด  A 4   (500  แผน่) 6 รีม  

246 กระดาษสติกเกอร์ PVC ใส  ขนาด  48x68  ซม.   30 แผน่  

247 กระดาษโปรเตอร์สีแบบแขง็คละทุกสี  สีละ  4  แผน่   30 แผน่  

248 กระดาษโปรเตอร์สีแบบแขง็คละทุกสี  สีละ  4  แผน่   24  แผน่  

249 ปกพลาสติก  ขนาด A 4  (100 แผน่)  1 ห่อ  

250 แถบโฟมกาว  2  หนา้  ขนาด 21x3 ม. (ชนิดหนา)  3 M  24 มว้น  

251 กระดาษหนงัชา้งขนาด  A4 สีเขียว  สีสม้  สีฟ้า  สีชมพ ู 4 ห่อ  

252 ไสแ้ฟ้มโชว ์(20 แผน่) 30 ห่อ  

253 ซองเอกสารมีกระดุม  ขนาด  F4 40 ซอง  

254 ดินสอดาํ เกรด เอช บี   5 โหล  

255 ปากกาเขียนไวทบ์อร์ด   15 ดา้ม  

256 ดินสอสี  36  ดา้ม  36 สี ๔ กล่อง  

257 สีนํ้ าโปสเตอร์  ขวดเล็ก 24  ขวด  

257 แผน่ยางรองตดักระดาษ  ขนาด A4 2  อนั  

259 ดินนํ้ ามนักอ้นใหญ ่ 40  กอ้น  

ลําดับที ่ รายการ จาํนวน หมายเหตุ 

260 กาวลาเทกซ์  ขนาด  16  ออนซ์  3  ขวด  

261 มีดคตัเตอร์ขนาด  2 x 10 ซม.  อนัใหญ่ 4  อนั  

262 ห่วงทองเหลือง 1 น้ิว  อยา่งหนา ๒0  ห่วง  

263 กล่องใส่เอกสาร  3  ช่อง 4  อนั  

264 แฟ้มโชวเ์อกสาร  A4   20  อนั  

265 ชั้นวางของมี 3 ช่อง 10  อนั  

266 แลคซีนขนาด  2.1/2  x 25 หลา  คละสี 15  มว้น  

267 ฟิวเจอร์บอร์ด  2 x 4 ฟุต  หนา 3 มม.  ขนาดกลาง 24  แผน่  



268 ฟุตบอลหนงัอดั  เบอร์ 4 10  ลูก  

269 เมโลเด้ียน  27 คีย ์ 1  ชุด  

270 บล็อกสร้างสรรค ์ 6  ชุด  

271 ตวัต่อนุ่มน่ิม  ชุดสตัว ์ 1  ชุด  

272 ฟันเฟืองมหาสนุก  ชุดลิงนอ้ย 1  ชุด  

273 กลอง 2 หนา้  ขนาด 8  ( กลองจีน ) 1  ชุด  

274 กรับ ( ผเีส้ือ ) 1  ชุด  

275 เกราะ 1  ชุด  

276 ชุดเล่านิทานบนกระดานแม่เหล็ก  ชุดราชสีห์กบัหนู 1  ชุด  

277 ชุดเล่านิทานบนกระดานแม่เหล็ก  ชุดเด็กเล้ียงแกะ 1  ชุด  

278 รถไฟบล็อกเรขาคณิต 1  ชุด  

279 ตุก๊ตา  พอ่  แม่  ลูกชาย  ลูกสาว 2  ชุด  

280 กระดานปักหมุด  50  เม็ด 2  ชุด  

281 เตารีดไม ้ 1  ชุด  

ลําดับที ่ รายการ จํานวน หมายเหตุ 

282 โทรศพัทไ์ม ้ 1  ชุด  

283 บา้นแมลง 1  ชุด  

284 กรรไกรตดักระดาษอนัใหญ่ 2  อนั  

285 นํ้ ายาลบคาํผดิ  12  อนั  

286 ชั้นวางที่นอนเด็ก  แบบ  2  ชั้น 8 อนั  

287 สนัปกรายงาน ขนาด 8 มม. 1  โหล  

288 สนัปกรายงาน ขนาด 5 มม. 1  โหล  

289 หนงัสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 60  เล่ม  

290 เหล็กหนีบสีดาํหูโลหะขนาด 1 x ½ ซม. เบอร์ 111 2  โหล  

291 เหล็กหนีบสีดาํหูโลหะขนาด 1. ½ x 3 ซม. เบอร์ 110 2  โหล  



292 ซองสีนํ้ าตาลขนาด A4 ชนิดหนา  ไม่ขยายขา้ง ( 9x12.3/4KA ) 2  โหล  

293 ซองสีนํ้ าตาลขนาด A4 ชนิดหนา  ขยายขา้ง (  C4 KA ) 2  โหล  

294 แท่นตดักระดาษขนาด 12x15 น้ิว 1  อนั  

 

 

 

 


