
 
ประกาศเทศบาลตําบลภูเขียว 

เร่ือง สอบราคาซื้อสื่อและอุปกรณการเรียนการสอน  

…………………………… 

ดวยโรงเรยีนอนุบาลเทศบาลตําบลภูเขียว จะดําเนนิการสอบราคาซ้ือสื่อและอุปกรณการ

เรยีนการสอน จํานวน ๗๓ รายการ วงเงนิ ๑๒๗,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนเจ็ดพันหารอยบาทถวน)

รายละเอียดดังนี้  

ลําดับ

ที ่

รายการ จํานวน หนวย หมายเหต ุ

๑ กระดาษ A4 ดับเบิ้ลเอ ๘๐ แกรม/๕๐๐ แผน ๕๐ รมิ   

๒ กบเหลาดนิสอขนาดใหญ ๒ อัน   

๓ กระดาษปกสี ๑๒๐ แกรม/๑๘๐ แผน สเีขียว, สชีมพู

, สฟีา 

๓ หอ   

๔ กระดาษโฟโต ๑๘๐ แกรม/๑๐๐ แผน ๖  หอ   

๕ กระดาษปกขาว ๑๘๐ แกรม/๕๐ แผน ๔ หอ   

๖ กระดานสี่ขา ๑ อัน   

๗ กระดานรองวาด ๓๐X๔๐ ซม  ๖๑ แผน   

๘ พูกันสงามะยุระ เบอร ๘ ๕๒ อัน   

๙ ลขิิต paper mate ๓.๕ มล. ๑๙ อัน   

๑๐ กาวทโีอเอ ๓๒ ออนซ  ๗ ขวด   

๑๑ กระดาษ ๑๐๐ ปอนด A4 ๓ หอ   

๑๒ กระดาษ ๒ หนาบาง(เยื้อเทป) ๐.๕ นิ้ว ยาว ๒๐หลา ๑๒ มวน   

๑๓ กระดาษสสีองหนาบางสชีมพู,เขียว,แดง,ฟา,มวง,

เหลอืง,น้ําตาล,ครมี,นาเงนิ,สม,สลีะ ๑๒ แผน 

๑๒๐ แผน   
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๑๔ กระดาษโปรสเตอรแข็ง สชีมพู ,เขียว,แดง,ฟา,มวง,

เหลอืง,น้ําตาล,ครมี,นาเงนิ,สม,สลีะ ๖ แผน 

๖๐ แผน   

๑๕ การดใบเกยีรติบัตรสีเหลอืงขอบทองลายไทย ขนาด 

A4/๕๐ แผน 

๑ หอ   

๑๖ สโีปสเตอร ๘ ออนซ (KENTON) สเีขียว ๒ ขวด , สี

ขาว ,แดง, น้ําเงนิ,เหลอืง,ชมพู สลีะ ๑ ขวด 

๗ ขวด   

๑๗ ปากกาสีน้ําเงนิ ยี่หอ g Stfo fizz ๐.๕ ๒๔ ดาม   

๑๘ ปากกาสีแดง ยี่หอ g Stfo fizz ๐.๕ ๓๐ ดาม   

๑๙ ปากาไวนบอรด ยี่หอ PILOT สนี้ําเงิน ๒๗ ดาม   

๒๐ สติ๊กเกอรใส ขนาดใหญ ๒๔ แผน   

๒๑ ซองใสวุฒิบัตรสเีขียว ขนาดเล็ก ๕๐ ซอง   

๒๒ P ๐๑๖๓ ซุม ๒ ช้ัน หลังคาระแนง ซุมลอด ขนาด 

๓๐x๒๐๐x๒๐๐ cm 

๒ ชุด   

๒๓ กระถางพลาสตกิรางหมูสขีาว ขนาดกวาง ๑๑ ซม.

ยาว ๓๒ ซม. สูง ๙ ซม. 

๑๐ กระถาง   

๒๔ รมเชียงใหมรมผานาโนพรอมขาตัง้ไมไผ รัศมี ๔๐ นิ้ว 

เสนผาศูนยกลาง ๒ เมตร สชีมพู,ขาว ,เขียว,เหลอืง  

๘ ชุด   

๒๕ โตะหมูบูชา ๗x๗ ขาสูง (สไีมสัก)  ๑ ชุด   

๒๖ รูปพระบรมฉายาลักษณ (พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวฯ) (กรอบหลุย)  

๑ อัน   

๒๗ รูปพระบรมฉายาลักษณ (พระบรมราชินนีาถฯ) (กร

อบหลุย) 

๑ อัน   

๒๘ ขาดอกลักษณตัง้เสาธงสีน้ําตาล  ๒ ขา   

๒๙ ชุดรับแขก จํานวน ๔ ช้ิน ๑ ชุด   
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๓๐ ผาเช็ดหนาลูกฟลูก ขนาด ๑๓x๑๓ นิ้ว ๑๕๐ ผืน   

๓๑ แกวน้ําสแตนเลส ขนาด ๘ ซม. ๑๓ โหล   

๓๒ ซุมโครงเหล็กขนาดใหญ ทรงเหลี่ยม ขนาด ๓๒๐cm 

x ๒๒๐ cm 

๑ ซุม   

๓๓ สมุดรายงานประจําตัวเด็กนักเรยีน (อบ.๑/๓) ๕๕ เลม   

๓๔ บัญชีเรยีกช่ือและสมุดบันทกึพัฒนาการเด็ก(อบ.๒/

๓) 

๔ เลม   

๓๕ แบบบันทึกสุขภาพประจําตัวนักเรยีน ๒๐ เลม   

๓๖ เครื่องเย็บกระดาษ (Max NO. Ds-๔๕N) ๑ เครื่อง   

๓๗ แฟมชาง (No ๑๑๒ A4) สดีํา ๔ อัน   

๓๘ ดนิน้ํามันไรสารพิษ ๑๐๐ g สมีวง,แดง,น้ําเงนิ,ฟา,

เหลอืง,ขาว (อยางละ ๒ กอน) 

๑๒ กอน   

๓๙ สติ๊กเกอรกระดาษชนดิขาวดาน Bos The Label 

Expart บรรจุ ๕๐ แผน ขนาด A4 

๓ หอ   

๔๐ สติ๊กเกอรพีวซีีใส Bos บรรจุ ๕๐ แผน ขนาด A4 ๓ หอ   

๔๑ ปกใสขนาด A4 ๑๐๐ แผน ๒ หอ   

๔๒ สันรูด ๑๐ มิล สเีขียว  ๔ โหล   

๔๓ ที่รองตัดกระดาษ ๖๐๐x๔๕๐ mm ๑ แผน   

๔๔ เครื่องเย็บกระดาษตัวโคงหุมดวยพลาสตกิ MAX HD 

๕๐R ขนาด ๕x๓.๑ x ๑๒.๓ ซม. 

๒ อัน   

๔๕ เครื่องเลน DVD ยี่หอ Sony BDP-S ๑๙๐ ๒ เครื่อง   

๔๖ เครื่องปริ้น brther รุน DCP J ๑๐๐ พรอมตอแทง ๑ เครื่อง   

๔๗ กระดาษปกรายงาน ขนาด ๑๘๐ แกรม สฟีา ๓ หอ 

,สชีมพู ๓ หอ, เขียว ๑ หอ,ขาว ๑ หอ 

๘ หอ   

๔๘ หมึก brther สเีหลอืง ๒ ขวด , ฟา ๒ ขวด ,ดํา ๒ 

ขวด ขนาด ๑๐๐ มล. 

๖ ขวด   
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๔๙ กระดาษการดสเีขียว ๑๒ G A4 ๑๘๐ แผน ๑ หอ   

๕๐ สติ๊กเกอร PVC สตีเีสนเลเซอรขนาด ๙ mm x ๙ 

หลา สนี้ําเงนิ,เหลอืงทอง,ชมพู,เขียว,สเีงิน สลีะ ๒ 

มวน 

๑๐ มวน   

๕๑ แล็กซีน สนี้ําเงนิ,มวง,ชมพู,เขียว,แดง สลีะ ๒ มวน ๑๐ มวน   

๕๒ ฟวเจอรบอรดแผนใหญ (พลาสตกิลูกฟูก) สขีาว ๖ แผน   

๕๓ พลาสติกคุมบอรด ๑ มวน   

๕๔ ที่เจาะกระดาษเขาแฟม ๒ รู (ตราชาง) DP-๑๖๐

(เจาะได ๒๐ แผน) 

๑ อัน   

๕๕ ลวดเสียบกระดาชนดิโคง ตรามา บรรจุ ๕๐ ตัว ๑๒ กลอง   

๕๖ คลบิหนบีกระดาษ ๕๑ mm. M & G (๑๒ ช้ิน) ๓ กลอง   

๕๗ คลบิหนบีกระดาษ ๓๒ mm. M & G (๑๒ ช้ิน) ๓ กลอง   

๕๘ สเีคลอืบเงา (เซฟโกวายทูเค) ปรมิาณ ๓.๔ ลติร สี

ขาว,ดํา,แดง,เหลอืง,น้ําเงนิ สลีะ ๒ กระปอง 

๑๐ กระปอง   

๕๙ แปรงทาสขีนาดกลาง ๑๐ ดาม   

๖๐ ผาคลุมเกาอ้ีพลาสติก แบบจับจบีพรอมโบว

สําเร็จรูปสแีดงรวม ๒ ช้ิน(ผาตวน)รวม ๒ ช้ิน 

๒๐ ชุด   

๖๑ กุหลาบชอติดผหนัง ขนาด ๕x๕ นิ้ว สชีมพู,ขาว

,มวง,แดง สลีะ ๑๒ ชอ 

๔๘ ชอ   

๖๒ กุหลาบ ยปิโซขาว ๕๐ ชอ   

๖๓ เฟรนหมอกจิ๋ว ๕๐ ชอ   

๖๔ กุหลาบFlower ball สชีมพูเขม ๘ ลูก,สชีมพูออน ๘ 

ลูกสเีขียว-ขาว ๔ ลูก, สสีม-ขาว ๔ ลูก 

๒๔ ลูก   

๖๕ ดอกกุหลาบปลอมสชีมพู/สโีอรส/สขีาว สลีะ ๓ โหล ๙ โหล   
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๖๖ ผาฉากหลังแบบเย็บสําเร็จเย็บเก็บรมิหัว,ทาย มีที่

สอดเชือกเรยีบรอย สูง ๒.๕ เมตร กวาง ๗ เมตร 

ประกอบดวยผาทัง้หมด ๖ ผืน สลีะ ๒ ผืน / ชุด 

๒ ชุด   

๖๗ ช้ันวางกระถางตนไม ขนาดกวา ๑x๕ เมตร ๔ ชุด   

๖๘ รัว้ไมสําเร็จ ขนาดมาตรฐานตัวรมิยาว ๑ เมตร สูง 

๖๐ เมตร 

๑๒ ชุด   

๖๙ รัว้ไมปกทาสขีาว ขนาดยาว ๑ เมตร ๑๒ ชุด   

๗๐ บอรดติดประกาศ ตูกระจก บานสไลต พรอมหลังคา 

แบบใชงาน ๑ หนา และ ๒ หนา โคะรงขาตัง้ทําจาก

เหล็ก มีลอเลื่อน ล็อคลอได หลังคาโพลคีาบอเนต 

ทรงจั่ว ขนาดมาตรฐาน ๑๒๐x๑๕๐ ซม. 

๑ ชุด   

๗๑ ผาตวน (ซาตนิ) หนากวาง ๔๔ นิ้ว สเีหลอืงทอง ๖๐ 

หลา, สชีมพูกลาง ๖๐ หลา, สฟีาน้ําทะเล ๖๐ หลา, 

สมีวงกลาง ๖๐ หลา  

๒๔๐ หลา   

๗๒ ผารมหรอืผาซับในหนากวาง ๖๐ นิ้ว สขีาว ๑๑๐ 

หลา , สชีมพู ๑๑๐ หลา , สฟีา ๑๑๐ หลา , สีเขียว 

๑๑๐ หลา 

๔๔๐ หลา   

๗๓ ถานไมลลอย Panasonic Hi-TOP ๙ V  ๑๒ กอน   

 

ผูมสีทิธเิสนอราคาจะตองมคีุณสมบัติดังตอไปนี ้

๑. เปนบุคคลธรรมดาหรอืนติบิุคคล ที่มีอาชีพผลติหรอืจําหนายพัสดุ ที่สอบราคาดังกลาว 

๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานราชการหรอื ของหนวยการบรหิารราชการ

สวนทองถิ่น และไดแจงเวยีนช่ือแลว   

๓. ไมเปนผูไดรับเอกสทิธิ์ หรอืความคุมกันซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสทิธิ์ความคุมกันเชนวานัน้  

๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนกับผูเสนอราคารายอ่ืน ที่เขาเสนอราคาใหแกเทศบาลตําบลภูเขียว 

ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการ

สอบราคาซ้ือ ครัง้นี้  

 

 

 

.../๕. กําหนดยื่นซองสอบราคา  
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๕. กําหนดยื่นซองสอบราคา ระหวางวัน ๒๓ เดอืน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวัน ๓ เดือน 

เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.) ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล

ภูเขียว และในวัน ๗ เดอืน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสาร

การจัดซ้ือจัดจางระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ    

๖. กําหนดเปดซองสอบราคา วันที่ ๘ เดอืน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตัง้แตเวลา ๑๐.๐๐ น. 

เปนตนไปจนแลวเสร็จ ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางระดับอําเภอที่วาการอําเภอภูเขียว 

จังหวัดชัยภูมิ   

๗. ผูสนใจ กรณีเปนนิติบุคคลใหนําสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และ

กรณีเปนบุคคลธรรมดาใหนําสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนาทะเบียนพาณิชย มาแสดง                

เพื่อตดิตอขอซ้ือเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท(หารอยบาทถวน) ระหวาง วันที่ ๒๓ เดือน 

มีนาคม .๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓ เดือน เมษายน ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.)                   

ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลภูเขียว สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๔๔๘๖-๑๘๔๐ 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดอืน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

  

สุวมิล รัตนตรัยรักษ 

       (นางสุวมิล รัตนตรัยรักษ) 

               นายกเทศมนตรตีําบลภูเขียว 

 

 

 

 

 

 

 


