
 
 
 

เอกสารสอบราคาซ้ือ เลขท่ี 2/2558 
สอบราคาจัดซ้ือวัสดุการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2558 

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว 
ลงวันท่ี   1   เดือนเมษายน  พ.ศ. 2558 

-------------------------------------- 
องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล” มีความประสงคจะ

สอบราคาจัดซ้ือวัสดุการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว   จํานวน 4 ศูนย  
ราคากลางรวมในการสอบราคา    121,550.- บาท      (หนึ่งแสนสองหม่ืนหนึ่งพันหารอยหาสิบบาทถวน)  
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียดตามแบบองคการบริหาร
สวนตําบลแหลมบัว 

ซ่ึงวัสดุท่ีจะซ้ือนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพท่ีจะใช
งานไดทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะ ตรงตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัวกําหนดไวในเอกสารสอบ
ราคาฉบับนี้ โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนดดังตอไปนี้ 

 
1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 แบบใบเสนอราคา 
 แบบสัญญาซ้ือขาย 
 แบบหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันสัญญา) 
  

2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อผู 
ท้ิงงานทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคการบริหารสวนตําบล หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับ
องคการบริหารสวนตําบล 
 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
  

3. หลักฐานการเสนอราคา 
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคาดังนี้ 

 3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลภาษีมูลคาเพ่ิม
(ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 สําหรับผูประกอบการประเภทรานคาจะตองมีสําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชยใบทะทะเบียนภาษี 

มูลคาเพ่ิม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 3.2 หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอาการแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคล 

อ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
 3.3 บัญชีรายการเอกสารท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองเสนอราคา รวมท้ังรายการและจํานวนตัวอยาง  

(ถามี) 
 
 



 
 
 

4. การย่ืนซองสอบราคา 
      4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ  
ท้ังสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอ 
จะตองระบุ ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษรโดยมีมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยน 
แปลง จะตองลงลายชื่อผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 
      4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ราคารวม 
ท่ีเสนอตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิด
ราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอาการอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืน ๆ ท้ังปวงไว
แลว 
 ราคาท่ีเสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  30  วัน  นับแตวันเปดซองสอบราคาโดยภายใน
กําหนดยืนราคาผูเสนอราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอได และจะถอนการเสนอราคามิได 

 4.3 ผูเสนอราคาตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการสงมอบพัสดุ  ภายใน  30  วัน นับถัดจากวัน 
ลงนามในสัญญาซ้ือขาย 

 4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก  และหรือรูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุการศึกษา 
ไปพรอมใบเสนอราคา เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัวจะยืด
ไวเปนเอกสารของทางราชการ 
 สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจ
ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หรือบุคลธรรมดาท่ีเขาเสนอราคา หากคณะกรรมการเปดซองเปดซองสอบราคามี
ความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อกผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
ตรวจสอบภายใน......-.......วัน 
  4.5 ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุท่ีเสนอจํานวน.....-.....(หนวย) เพ่ือใชในการตรวจทดลอง 
หรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะไมรับผิดชอบในความ
เสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางท่ีเหลือหรือไมไดใชแลว องคการบริหารสวนตําบลจะคืน
ใหแกผูเสนอราคา 
  4.6 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวน
และเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
  4.7 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง “ประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา” โดยระบุไวท่ีหนาซองวา    “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซ้ือ เลขท่ี 
2/2558” โดยยื่นโดยตรงตอองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว    ในวันท่ี 1 – 17  เดือน เมษายน   พ.ศ.
2558   ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว และ 
กําหนดในวันท่ี 20 เมษายน 2558 ในระหวางเวลา08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือ
หรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ชั้น 2 อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
 เม่ือพนกําหนดเวลาเปดซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดคณะกรรมการ เปดสอบ
ราคาจะเปดซองสอบราคาในวันท่ี 21 เมษายน 2558 ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป ณ ศูนยรวมขาวสาร
การซ้ือหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ชั้น 2 อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
 
 

5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 



 
 
 

5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
5.2 หากผูเสนอราคารายใด มีคุณสมบัติไมถูกตองตาม ขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 

จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือท่ีผิดพลาด
ไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลเทานั้น 
 5.3 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี 
ดังตอไปนี้ 
  (1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล 
  (2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด
หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
  (3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปนสาระสําคัญ
หรือผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 
  (4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 
 4.5 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการ
บริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูเสนอ
ราคาได องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสมหรือไมถูกตอง 
 ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบล
เด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ังองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการ
สอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูท้ิงงาน หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําโดยไมสุจริต 
หรือมีการยินยอมกันในการเสนอราคา 
      ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาไดคณะกรรม 
การเปดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐาน ท่ีทําใหเชื่อ
ไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินการตามท่ีเสนอราคาซ้ือใหเสร็จสมบูรณ 
 
     6. การทําสัญญาซ้ือขาย 
 6.1 ในกรณีท่ีผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 30 ทําการของทางราชการ 
นับแตวันท่ีทําขอตกลงซ้ือ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการ 
ทําสัญญาดังระบุในขอ 3 
 6.2 ในกรณีท่ีผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 30 วัน ทําการของทาง
ราชการ หรือองคการบริหารสวนตําบลเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ 6.1 ผูชนะการสอบ
ราคาจะตองทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว ภายใน 7 
วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญา เปนจํานวนเงินเทากับ รอยละ....-....ของราคา
สิ่งของท่ีสอบราคาได ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้ 
 
 6.1 เงินสด 



 
 
 
 6.2 เช็คธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเปนเช็คลงวันท่ี ท่ีทําสัญญาหรือกอนหนา
นั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
 6.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ1  
 6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดวันท่ีผูชนะการสอบราคา พนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว 

7. อัตราคาปรับ 
 คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายใหคิดใน อัตรารอยละ 0.20 ตอวัน 
8. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
 ผูชนะการสอบราคาซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในขอ 1.3  

แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรอง เสียหาย แตกหัก ของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะ 
เวลา 30 วัน ถัดจากวันท่ีผูซ้ือรับมอบโดยผูขายตองรับจัดการแกไขใหมีคุณภาพใหใชการไดดีดังเดิม ภายใน 
7 วันถัดไป นับถัดจากไดรับแจงความชํารุดบกพรองจากผูซ้ือ 
     9. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
 9.1 เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลงซ้ือสิ่งของตาม
ราคาซ้ือแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และ ของนําเขามาโดยทางเรือใน
เสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
กําหนด ผูเสนอราคา ซ่ึงเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดั้งนี้ 
  (1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  ตอสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีผูขายสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวน
แตท่ี รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
  (2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีให
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี 
 9.2 ผูเสนอราคาซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลา 
ท่ีราชการกําหนดระบุในขอ 6 องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี) รวมท้ัง
จะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
 9.3องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิท่ีจะแกไข เพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด 
 

องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว 
 
 
 

วันท่ี  1  เมษายน  2558 



รายการแนบทายเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 2/2558 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558 
 

ลําดับ รายการ จํานวน หมายเหตุ 

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหลมบัว   

1 กระดาษถายเอกสาร A4 10 รีม  
2 สติกเกอรใสpvc48x68ซม. (ko DAK) 24 แผน  
3 กาวลาเทกซ TOA ขนาด 1 กก. (32 ออนซ ) 2 กระปุก  
4 ดินน้ํามันไมมีสารพิษ 1 Kg 10 Kg  
5 ฟวเจอรบอรด 60x65 ซม.หนา 3 ม.ม. 10 แผน  
6 ฟวเจอรบอรด 2x4 ฟุต ขนาดกลาง 10 แผน  
7 ปากกาลบคําผิด (Pentel) 6 ดาม  
8 กระดาษกาว2หนา ชนิดบาง 3/4”x18 หลา (USA) 6 มวน  
9 กระดาษกาว2หนาชนิดบาง1”x18 หลา (USA) 6 มวน  
10 เครื่องเย็บกระดาษแม็กซ เบอร 10 2 อัน  
11 ลวดเย็บกระดาษเบอร 10 24 กลอง  
12 สมุดรายงานประจําตัวเด็ก ศพด.0๑/…1.. 30 เลม  
13 สมุดบันทึกพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศพด.0๒/…1.. 1 เลม  
14 ปากกาเคมีตรามา 2หัว สีดํา สีน้ําเงิน อยางละ6 ดาม 12 ดาม  
15 มีดคัตเตอร ขนาด 2 x 10ซม. ใหญ 3 ดาม  
16 สีเทียน12สี มาสเตอรอารต ซุปเปอรจัมโบ 40 กลอง  
17 สีเทียนจัมโบ (Sakura) 20 กลอง  
18 ชุดโตะเครื่องแปงจําลอง 1 ชุด  
19 ตัวตอพลาสติกใหญ 2 ชุด  
20 เหล็กหนีบสีดําหูโลหะ 2x5 ซม. 2 โหล  
21 กรรไกร 9 นิ้ว 2 อัน  

22 กรรไกร  7 นิ้ว 2 อัน  

23 กระดาษโปสเตอรหนาหนาเดียวสีมวง 5 แผน  
24 กระดาษโปสเตอรหนาหนาเดียวสีเหลือง 5 แผน  
25 เหล็กก้ันหนังสือ 10 คู  

26 ไมบรรทัดพลาสติก 12 นิ้ว 12 อัน  

27 สีน้ําโปสเตอรขวดใหญ  สีน้ําเงิน 1 ขวด  

28 ลูกฟุตบอลหนัง 4 เบอร 10 ลูก  

29 ชุดผัก – ผลไมจําลอง 1 ชุด  

30 แฟมโชวเอกสาร A4 10 อัน  

31 ชั้นวางท่ีนอน 3 ชอง 5 อัน  

32 ชั้นวางของอเนกประสงค 6 ชอง 3 อัน  

33 จานสีใหญ  40 อัน  

34 พูกันปลายกลม เบอร 10 25 อัน  

35 ไมบรรทัดเหล็กยาว 12 นิ้ว 2 อัน  
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ลําดับ รายการ จํานวน หมายเหตุ 
36 ไมบรรทัดเหล็กยาว 18 นิ้ว 2 อัน  
37 ท่ีวัดสวนสูง แบบไม (แบบมาตรฐาน) 1 อัน  
38 กรรไกรซิกแซกตัดกระดาษอยางดี (ฟนฉลาม) 1 อัน  
39 สติ๊กเกอรใส A4 7 หอ  
40 ทะเบียนรับหนังสือ 2 เลม  
41 ทะเบียนสงหนังสือ 2 เลม  
42 ทะเบียนวัสดุ 2 เลม  
43 ทะเบียนครุภัณฑ 2 เลม  
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยกรด   

44 กระดาษถายเอกสารA4 ขนาด 80 g Double A  ( 500  แผน ) 10  รีม  
45 กระดาษวาดเขียน  100 ปอนด ขนาด A4  ( 50 แผน ) 5  รีม  
46 กระดาษสติกเกอร  PVC ใส  ขนาด A4  ( 50 แผน ) 6  รีม  
47 กระดาษโปสเตอรสีแบบแข็งคละสีทุกสี   สีละ  4  แผน 30  แผน  
48 กระดาษโปสเตอรสีแบบออนคละสีทุกสี   สีละ  4  แผน 24  แผน  
49 กระดาษสติกเกอร  PVC ใส  ขนาด 48 x 68 ซม. 30  แผน  
50 ปกพลาสติกใชทําปก ขนาด A4  ( 100 แผน ) 1  หอ  
51 แถบโฟมกาว  2  หนา  ขนาด  21 x 3 ม. ( ชนิดหนา ) 3M 15 มวน  
52 กระดาษหนังชางขนาด 48 x 68 ซม. คละสี 12 แผน  
53 ไสแฟมโชวชาง  ( 20 แผน ) 30  หอ  
54 ซองเอกสารมีกระดุม  ขนาด F4 40  ซอง  
55 ดินสอดํา  เกรด เอช บี สเตทเลอร 6  โหล  
56 ปากกาเขียนไวทบอรด  Pilot 6  ดาม  
57 ดินสอสีคลอรีน  36  ดาม  36 สี 4  กลอง  
58 แทนใสแถบกาว ขนาดใหญ 1 อัน  
59 กาวลาเทกซ  TOA  ขนาด  32  ออนซ 2  ขวด  
60 มีดคัตเตอรขนาด  2 x 10 ซม.  อันใหญ 4  อัน  
61 กลองใสเอกสาร  3  ชอง 15  อัน  
62 แฟมโชวเอกสาร A4  ตราชาง  เบอร 444 20 อัน  
63 เข็มหมุดปกบอรด 3 กลอง  
64 ฟวเจอรบอรด  2 x 4 ฟุต  หนา 3 มม.  ขนาดกลาง 12  แผน  
65 ลวดเย็บกระดาษ เบอร 10 แม็กซ กลองใหญ 3  โหล  
66 ครีมนับกระดาษ 2 อัน  
67 สมุดปกน้ําเงินเคลือบ 4 เลม  
68 สมุดบันทึกมุมมันตราชาง 100 แผน 2 เลม  
69 สัตวทะเลจําลอง 1 ชุด  
70 สัตวเลื้อยคลานจําลอง 1  ชุด  
71 สัตวปาจําลอง ชุดใหญ 1  ชุด  
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ท่ี รายการ จํานวน หมาเหตุ 
72 ฟารมสัตว ชุดใหญ 1  ชุด  
73 ไดโนเสาร ชุดใหญ 1  ชุด  
74 ไขเปด  - ไขไก ใสตะกรา 20 ฟอง 1  ชุด  
75 ตะกราขนมปง 1 ชุด  
76 ยางลบดินสอ 2 โหล  
77 กรรไกรตัดกระดาษอันใหญ 2  อัน  
78 น้ํายาลบคําผิด ( ลิควิค ) 12  อัน  
79 ตัวตอพลาสติกจัมโบ 92 ชิ้น พรอมกลอง 3 ชุด  
80 เหล็กหนีบสีดําหูโลหะขนาด 1 x ½ ซม. เบอร 111 6  โหล  
81 เหล็กหนีบสีดําหูโลหะขนาด 1. ½ x 3 ซม. เบอร 110 6  โหล  
82 ปลั๊กไฟคอมพิวเตอร 3 ขา  6 จุด พรอมฟว  5 ม. 1 อัน  
83 เชือกขาว 3  มวน  
84 กาวแทง UHU 21 g 3 หลอด  
85 กาวแทง UHU 8.2 g 3 หลอด  
86 แปรงทาสี 2 นิ้ว 2 อัน  
87 ตรายาง ผลไม  ดอกไม ผัก 1 นิ้ว      (36) ชิ้น 1 ชุด  
88 ตรายาง สัตวปา 2 นิ้ว (12) ชิ้น 1 ชุด  
89 ตรายาง รวมสัตว สิ่งของ ผลไม (66)ชิ้น 1 ชุด  
90 แทนประทับตรา เบอร 2 ตรามา 2 กลอง  
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงนอย   

91 การดาษถายเอกสาร A4   80g   500 แผน 52  รีม  
92 กระดาษปกสีขาว A4 180 เกรม 4 แพค  
93 กระดาษปกสี A4 180 เกรม 6 แพค  
94 กระดาษโปสเตอรชนิดบาง สีเขียวเขม ขนาด 48x6๘ cm.   15 แผน  
95 กระดาษโปสเตอรชนิดบางสีเขียวออน ขนาด 48x6๘ cm.   15 แผน  
96 กระดาษโปสเตอรสีชนิดบาง ขนาด 48x6๘ cm.  คละสี 40 แผน  
97 กระดาษโปสเตอรสี ชนิดแข็ง ขนาด 48x6๘ cm.  คละสี 2๐ แผน  
98 กระดาษ 100 ปอรน ขนาด 48x68 cm 20 แผน  
99 กระดาษ 100 ปอรน ขนาด 15x12 cmชนิดสมุด 10 เลม  

100 กระดาษกาว 2 หนา ชนิดหนา  11x5 m.  10 มวน  
101 แลคซีน  ขนาด 2x25 หลา  คละสี 2๐ มวน  
102 เทปกาวใส ขนาด 1x36 หลา 10 มวน  
103 น้ํายาลบคําผิด  ๕ ดาม  
104 ดินน้ํามันไรสาร (Kg) ๑๐ Kg  
105 ดินสอดํา 2B 10 กลอง  
106 ฟวเจอรบอรด  คละสี ขนาด 60x65 cm 20 แผน  
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ท่ี รายการ จํานวน หมาเหตุ 
107 ฟวเจอรบอรด  คละสี ขนาด 60x120 cm 10 แผน  
108 สีเทียนจัมโบ  12 สี ๓๐ กลอง  
109 สติ๊กเกอรใส a4 ใส 5 หอ  
110 สติ๊กเกอรใส  48x68 cm. 60 แผน  
111 กาวลาเทกซ TOA ขนาด 1 กก. 4 กระปุก  
112 ซองสีน้ําตาล a4 ชนิดหนา ไมขยายขาง 40 ซอง  
113 อบ.01/1 รายงานประจําตัวนักเรียน 3 ขวบ 35 เลม  
114 อบ. 02/1 สมุดเรียกชื่อ และ บันทึกพัฒนาการเด็ก 3 ขวบ 1 เลม  
115 เหล็กหนีบกระดาษสีดําหูโลหะ ขนาด 1.1/2x3 cm 5 กลอง  
116 กระดาษโฟโต ๑๒๐ g/๑๐๐ 10 แพค  
117 กระดาษกรุบอรด คละสี 1 โหล  
118 หนังสือนิทานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 50 เลม  
119 ทะเบียนรับหนังสือ 1 เลม  
120 ทะเบียนสงหนังสือ 1 เลม  
121 ทะเบียนวัสดุ 1 เลม  
122 ทะเบียนครุภัณท 1 เลม  
123 กรรไกร ขนาด 9 นิ้ว 1 อัน  
124 คลิบหนีบ  เบอร 110 2 โหล  

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคกเขมา   

125  กระดาษ      A4 35  รีม  
126  กระดาษรอยปอนด   A4    (100 แผน) 2   หอ  
127 กระดาษปริ้นรูป     150 gsm.    (100แผน)                                                                                                                                                                                       11  หอ  
128 สมุด  100   ปอดน     A3                                                 8   เลม  
129 กระดาษโปสเตอรสีอยางแข็งแผนใหญ  ทุกสี                 60 แผน  
130 กระดาษโปสเตอรสีอยางออนแผนใหญ  ทุกสี                5   โหล  
131 พลาสติกใสทําปก  A4      (หอ 100 แผน )                                         2  หอ  
132 กระดาษสา   แบบสี  ขรุขระ  คละสี อยางละ 2 แผน    12 แผน  
133 กระดาษปก A 4  แบบหนา  สีฟา  สม  ชมพู (50แผน)  6  หอ  
134 กระดาษรอยปอนดสี  คละสี  อยางละ 6   แผน  36  แผน  
135 กระดาษการดขาว  Ozone 120 g (100 แผน ) 2  หอ   
136 กระดาษอังกฤษ    คละสี  30  แผน  
137 กระดาษมันปู     คละสี 24  แผน  
138 อบ.01/1 รายงานประจําตัวนักเรียน 3 ขวบ 40 เลม  
139 อบ. 02/1 สมุดเรียกชื่อ และ บันทึกพัฒนาการเด็ก 3 ขวบ 1  เลม  
140 ทะเบียนรับหนังสือ 1  เลม  
141 ทะเบียนสงหนังสือ 1  เลม  
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ท่ี รายการ จํานวน หมาเหตุ 
142 ทะเบียนวัสดุ 1  เลม  
143 หนังสือนิทานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 50 เลม  
144 สติ๊กเกอรใส    ขนาด  A4 ขางหลังเหลือง    8  รีม  
145 สต๊ิกเกอรใส   ขางหลังเหลืองแผนใหญ                                                                50  แผน  
146 ไมบล็อก รูป  สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม    ( 60 ชิ้น )                                        2  ชุด  
147 หวงยางโยนหลากสี 20 หวง  
148 ดินสอดํา    HB   ตรามา                                                         8  กลอง  
149 สีเทียนจัมโบ  ซากุระ 30 กลอง  
150 ลวดยิง MAX    T3-13  M 5  กลอง  
151 ดินน้ํามันไรสารพิษ   ยี่หอ Kiddy  Clay   สีฟา  ,ชมพู 

แดง , สม,  เหลือง, ขาว ,ดํา      
20 กอน  

152 ฟวเจอรบอรด  65×49×2 mm  คละสี                                     10 แผน  
153 ฟวเจอรบอรด   65×61cm ×3 mm  คละสี                                     6 แผน  
154 ฟวเจอรบอรด   65×122×3 mm  คละสี                                     6  แผน  
155 ซองถนอมเอกสาร  (ไสแฟม)                                      20 หอ  
156 แล็คซีนขนาด     2   นิ้ว                                                    10  มวน  
157 แล็คซีนขนาด      1.5  นิ้ว                                                   10  มวน  
158 เยื่อเทปกาว 2 หนาบางแกนเล็ก 5y 10  มวน  
159 เยื่อเทปกาว 2 หนาใหญบาง  36 mm  10y                                                 10 มวน  
160 ลิคควิตเปเปอร  ตรา เพนเทล    แทงน้ําเงิน                                                          10 แทง  
161 Flash   Memory     16  GB 1 ชุด  
162 ปากกา  IDE NTI  PEN  สีดํา  2 หัว                                   4 ดาม  
163 ท่ีถอนลวดเย็บกระดาษ 1 อัน   
164 ปากกาหมึกซึม   น้ําเงิน  แดง ดํา  อยางละ 6 ดาม 18 ดาม  
165 ปากกาเมจิ  ตรามา   น้ําเงิน - สีดํา  อยางละ 6 ดาม                                                                                                               12 ดาม  
166 สันปกรายงาน   15  mm                                                               30 อัน  
167 สันปกรายงาน   10  mm                                                               20 อัน   
168 สมุดปกแข็งสีน้ําเงิน  ขนาด  19×31  ซม. 6 เลม  
169 คลิปดําหนีบกกระดาษ   2 ขา  ขนาด 2×5 ซม. 2 กลอง  
170 คลิปดําหนีบกกระดาษ    2 ขา  ขนาด 1×1/2 ซม.  2 กลอง  
171 คลิปดําหนีบกกระดาษ    2 ขา  ขนาด 2.1/2×6 ซม. 2 กลอง  
172 มีดคัทเตอรเหล็ก  2×10ซม.                                                3 อัน  
173 ใบมีดคัทเตอร     2×10ซม.                                                                                                       3 โหล  
174 มีดคัทเตอรเหล็ก  1×8 ซม.                                                3 อัน  
175 ใบมีดคัทเตอร     1×8 ซม.                                                                                                       2 โหล  
176 หวงยางโยนหลากสี 30 หวง  
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ท่ี รายการ จํานวน หมาเหตุ 
177 ระนาดเล็ก                                                                          3 ชุด  
178  กาวลาเทกซ                                                                     6 กระปุก  
179 เทปปดกลอง   2 นิ้ว ใส 6  มวน  
180 เทปโฟมกาว 2 หนา ขนาด 21× มม.×5 ม.(ชนิดหนา 3M) 7  มวน  
181 กรรไกร  ดามสม   ขนาด 9 4 อัน  
182 กรรไกร  ดามสม   ขนาด 7 2 อัน  
183 กรรไกรซิกแซกตัดกระดาษตราชาง ขนาด 5.1/2 ฟนปลา 2 อัน  
184 กรรไกรซิกแซกตัดกระดาษตราชาง ขนาด 5.1/2 เคลื่อน 2 อัน  
185 ลวดเสียบกระดาษชนิดเคลือบโลหะขาขนานกระปองละ 750  ตัว  1 กระปอง  

 
 
 
 
 
 


