
 
ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว 

เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อค่าจัดการเรียนการสอน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว,   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ 2 (บ้านลัดกะลัง) และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
สระแก้ว ศูนย์ 3 (บ้านหนองกะพ้อ)  

....................................................... 
   เทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะด าเนินการจัดซื้อค่าจัดการเรียนการสอน ส าหรับศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว จ านวน 3 ศูนย์ ดังนี้ 

1. ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว จ านวน 114 รายการ 
จ านวนเงิน 255,000.-บาท (สองแสนห้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) มีรายการดังนี้ 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวน 

1 สันรูดขนาดเล็ก  3 มิล 150 อัน 
2 สันรูดขนาดกลาง  7 มิล 150 อัน 
3 สันรูดขนาดใหญ่  15 มิล 150 อัน 
4 พลาสติกใสม้วนใหญ่ ขนาด 87 นิ้ว หนา 0.10 มิล ความยาว 100 หลา 2 ม้วน 
5 แผ่นสติ๊กเกอร์ใสโปสเตอร์ขนาด 50x70 ซม. 100 แผ่น 
6 ปกพลาสติกใสขนาดA4 24 ห่อ 
7 กระดาษปกสีขนาด A4  สีชมพู 10 ห่อ 
8 กระดาษปกสีขนาด A4  สีเขียว 10 ห่อ 
9 กระดาษปกสีขนาด A4  สีฟ้าอ่อน 10 ห่อ 
10 ดินสอ HB 72 กล่อง 
11 สีไม้ยาว 12 ส ี 300 กล่อง 
12 กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาดA4 รีมละ 500 แผ่น  กล่องละ 5 รีม 40 กล่อง 
13 กระดาษโปสเตอร์แข็งสีฟ้า ขนาด 50x70 ซม. หนา 350 แกรม 12 แผ่น 
14 กระดาษโปสเตอร์แข็งสีแดง ขนาด 50x70 ซม. หนา 350 แกรม 12 แผ่น 
15 กระดาษโปสเตอร์แข็งสีเขียวอ่อน ขนาด 50x70 ซม. หนา 350 แกรม 12 แผ่น 
16 กระดาษโปสเตอร์แข็งสีน้ าเงิน ขนาด 50x70 ซม. หนา 350 แกรม 12 แผ่น 
17 กระดาษโปสเตอร์แข็งสีชมพู ขนาด 50x70 ซม. หนา 350 แกรม 12 แผ่น 
18 กระดาษโปสเตอร์แข็งสีส้มแก่ ขนาด 50x70 ซม. หนา 350 แกรม 12 แผ่น 
19 กระดาษโปสเตอร์แข็งสีม่วง ขนาด 50x70 ซม. หนา 350 แกรม 12 แผ่น 
20 กระดาษโปสเตอร์แข็งสีเหลือง ขนาด 50x70 ซม. หนา 350 แกรม 12 แผ่น 
21 กระดาษโปสเตอร์แข็งสีน้ าตาล ขนาด 50x70 ซม. หนา 350 แกรม 12 แผ่น 
22 กระดาษห่อของขวัญคละลาย (แบบอาร์คมัน) แผ่นกลาง 60 แผ่น 
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ล าดับที่ รายการ จ านวน 

23 ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นกลาง 3 มิล (65x80 ซ.ม) สีเหลือง 12 แผ่น 
24 ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นกลาง 3 มิล (65x80 ซ.ม) สีฟ้า 12 แผ่น 
25 ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นกลาง 3 มิล (65x80 ซ.ม) สีชมพู 12 แผ่น 
26 ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นกลาง 3 มิล (65x80 ซ.ม) สีเขียว 12 แผ่น 
27 ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นกลาง 3 มิล (65x80 ซ.ม) สีขาว 12 แผ่น 
28 ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นกลางพิเศษ 3 มิล (65x122 ซ.ม) สีเหลือง 12 แผ่น 
29 ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นกลางพิเศษ 3 มิล (65x122 ซ.ม) สีฟ้า 12 แผ่น 
30 ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นกลางพิเศษ 3 มิล (65x122 ซ.ม) สีชมพู 12 แผ่น 
31 ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นกลางพิเศษ 3 มิล (65x122ซ.ม) สีเขียว 12 แผ่น 
32 ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นกลางพิเศษ 3 มิล (65x122 ซ.ม) สีขาว 12 แผ่น 
33 ยางลบดินสอ  ขนาด 3.3 x 1.6 x 1.3 ซม 108 ก้อน 
34 น้ ายาลบค าผิด  7 Ml. 20 ด้าม 
35 แฟ้มเจาะตราช้าง 2 นิ้ว  120 F สีเขียว 12 เล่ม 
36 ปากกาแดง ขนาดเส้น 0.5  150 ด้าม 
37 ปากกาน้ าเงิน ขนาดเส้น 0.5  150 ด้าม 
38 แลคซีนผ้า  ม้วนใหญ่ (ขนาด 1 นิ้ว) สีฟ้า 12 ม้วน 
39 แลคซีนผ้า  ม้วนใหญ่ (ขนาด 1 นิ้ว) เหลือง 12 ม้วน 
40 แลคซีนผ้า  ม้วนใหญ่ (ขนาด 1 นิ้ว) ชมพู 12 ม้วน 
41 แลคซีนผ้า  ม้วนใหญ่ (ขนาด 2 นิ้ว) สีฟ้า 12 ม้วน 
42 แลคซีนผ้า  ม้วนใหญ่ (ขนาด 2 นิ้ว) สีเหลือง 12 ม้วน 
43 แลคซีนผ้า  ม้วนใหญ่ (ขนาด 2 นิ้ว) สีชมพู 12 ม้วน 
44 กระดาษกาว 2 หน้า แบบหนา 3M  5 เมตร 12 ม้วน 
45 กระดาษกาว 2 หน้า  แบบบาง 0.5 นิ้ว 30 ม้วน 
46 สก๊อตเทปใส  ม้วนใหญ่  0.5 นิ้ว 12 ม้วน 
47 สก๊อตเทปใส  ม้วนใหญ่ 1 นิ้ว 12 ม้วน 
48 กาวแท่งตราช้าง  (ขนาด  40  กรัม) 24 แท่ง 
49 ลวดเย็บกระดาษ No.T3-M 30 กล่อง 
50 ฉาบทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว 3 คู ่
51 กรรไกรซิกแซก  6  แบบ  ใน 1ชุด 3 ชุด 
52 ไม้ปัดขนไก่ยาว 8 อัน 
53 ไม้กวาดทางมะพร้าว 10 ด้าม 
54 ไม้กวาดดอกหญ้า 12 ด้าม 
55 กระบะผสมปูน(ขนาดใหญ่) ใช้เป็นกระบะน้ า , ทราย 6 อัน 
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ล าดับที่ รายการ จ านวน 
56 ดินน้ ามันไร้สารก้อนใหญ่สีฟ้า (ขนาด 1 ก้อน/ 1 กิโลกรัม) 15 ก้อน 
57 ดินน้ ามันไร้สารก้อนใหญ่สีแดง (ขนาด 1 ก้อน/ 1 กิโลกรัม) 15 ก้อน 
58 ดินน้ ามันไร้สารก้อนใหญ่สีชมพู (ขนาด 1 ก้อน/ 1 กิโลกรัม) 15 ก้อน 
59 ดินน้ ามันไร้สารก้อนใหญ่สีเขียวอ่อน (ขนาด 1 ก้อน/ 1 กิโลกรัม) 15 ก้อน 
60 ดินน้ ามันไร้สารก้อนใหญ่สีเขียวแก่ (ขนาด 1 ก้อน/ 1 กิโลกรัม) 15 ก้อน 
61 ดินน้ ามันไร้สารก้อนใหญ่สีขาว (ขนาด 1 ก้อน/ 1 กิโลกรัม) 10 ก้อน 
62 ดินน้ ามันไร้สารก้อนใหญ่สีด า (ขนาด 1 ก้อน/ 1 กิโลกรัม) 10 ก้อน 
63 ดินน้ ามันไร้สารก้อนใหญ่สีส้ม (ขนาด 1 ก้อน/ 1 กิโลกรัม) 15 ก้อน 
64 ดินน้ ามันไร้สารก้อนใหญ่สีน้ าเงิน (ขนาด 1 ก้อน/ 1 กิโลกรัม) 15 ก้อน 
65 ดินน้ ามันไร้สารก้อนใหญ่สีม่วง (ขนาด 1 ก้อน/ 1 กิโลกรัม) 15 ก้อน 
66 ลูกฟุตบอลหนัง เบอร์ 3 15 ลูก 
67 นกหวีด อย่างดี 6 อัน 
68 ชั้นวางอุปกรณ์ศิลปะ ขนาด 6 ช่อง กว้าง 80 x ลึก 30 x สูง 120 ซม. 20 ตัว 
69 สีผสมอาหารสีแดง  ขนาด 2 กรัม/ห่อ 24 ห่อ 
70 สีผสมอาหารสีน้ าเงิน  ขนาด 2 กรัม/ห่อ 24 ห่อ 
71 สีผสมอาหารสีส้ม   ขนาด 2 กรัม/ห่อ 24 ห่อ 
72 สีผสมอาหารสีเหลือง ขนาด 2 กรัม/ห่อ 24 ห่อ 
73 สีผสมอาหารสีเขียว  ขนาด 2 กรัม/ห่อ 24 ห่อ 
74 สีผสมอาหารสีม่วง ขนาด 2 กรัม/ห่อ 24 ห่อ 
75 สีผสมอาหารสีน้ าตาล  ขนาด 2 กรัม/ห่อ 24 ห่อ 
76 กระเป๋าตรายางชุดพยัญชนะ ตัวเลข เส้นตามรอยปะ (64 ชิ้น)  ขนาด 1 บรรทัด   1 ชุด 
77 กระเป๋าตรายางชุดพยัญชนะภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ เส้น ตามรอยปะ (36 ชิ้น)   1 ชุด 
  ขนาด 1 บรรทัด     

78 กระเป๋าตรายางชุดพยัญชนะภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก เส้น ตามรอยปะ 1 ชุด 
   (36 ชิ้น)  ขนาด 1 บรรทัด     

79 กระเป๋าตรายางชุดพยัญชนะ ตัวเลข เส้นตามรอยปะ (64 ชิ้น) ขนาด 2 บรรทัด   1 ชุด 
80 กระเป๋าตรายางชุดพยัญชนะภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ เส้นตามรอยปะ  1 ชุด 
  (36 ชิ้น)  ขนาด 2 บรรทัด     

81 กระเป๋าตรายางชุดพยัญชนะภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก เส้นตามรอยปะ 1 ชุด 
  (36 ชิ้น)  ขนาด 2 บรรทัด     

82 กระเป๋าตรายางชุดภาพ-พืช-ผัก-ผลไม้ (30 ชิ้น) 3 ชุด 
83 กระเป๋าตรายางชุดภาพยานพาหนะ (30 ชิ้น) 3 ชุด 
84 กระเป๋าตรายางชุดภาพสิ่งของเครื่องใช้ (30 ชิ้น) 3 ชุด 



- 4 - 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวน 
85 กระเป๋าตรายางชุดภาพสัตว์ (30 ชิ้น) 3 ชุด 
86 กระเป๋าตรายางชุดภาพดอกไม้ (30 ชิ้น) 3 ชุด 
87 กระเป๋าตรายางชุดภาพเครื่องดนตรีไทย (16 ชิ้น) 3 ชุด 
88 กระเป๋าตรายางชุดภาพสัตว์น้ าและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า (16 ชิ้น) 3 ชุด 
89 กระเป๋าตรายางชุดภาพเครื่องประดับร่างกาย (16ชิ้น) 3 ชุด 
90 กระเป๋าตรายางชุดภาพเครื่องบริขารพระสงฆ์ (16ชิ้น) 3 ชุด 
91 กระเป๋าตรายางชุดภาพเครื่องดนตรีสากล (16 ชิ้น) 3 ชุด 
92 กระเป๋าตรายางชุดภาพสิ่งของเครื่องใช้ในโรงเรียน(8 ชิ้น) 3 ชุด 
93 ผลไม้จ าลอง (พลาสติก) 3 ชุด 
94 อุปกรณ์ส าหรับเล่นบ่อทราย 3 ชุด 
95 ชุดห่วง โค้ง-กลม 1 ชุด 
96 ภาพตัดต่อแท่งไม้ชุดเล็กภาพวงจรกบ 3 ชุด 
97 ภาพตัดต่อแท่งไม้ชุดเล็กภาพผลไม้ 3 ชุด 
98 ภาพตัดต่อแท่งไม้ชุดเล็กภาพก าเนิดผีเสื้อ 3 ชุด 
99 ภาพตัดต่อแท่งไม้ชุดเล็กภาพวงจรชีวิตนก 3 ชุด 
100 ภาพตัดต่อแท่งไม้ชุดเล็กภาพวงจรชีวิตไก่ 3 ชุด 
101 ภาพตัดต่อ ผีเสื้อแสนสวย 3 ชุด 
102 ภาพตัดต่อวิทยาศาสตร์น่ารู้ 3 ชุด 
103 ภาพตัดต่อบุคคลที่ควรรู้จัก 3 ชุด 
104 ภาพตัดต่อครอบครัวแสนสุข 3 ชุด 
105 ภาพตัดต่อมด 3 ชุด 
106 กล่องเสียง (กล่องเทียบเสียง) 3 ชุด 
107 ลูกปัดอนุบาล  100 เม็ด 10 ชุด 
108 ฟันจ าลอง  ขนาด  6.5  พร้อมแปรง 3 ชุด 
109 ลูกโลกกลางวัน-กลางคืน 4 ชุด 
110 ฉิ่งทองเหลือง (ขนาดมาตรฐาน) 3 ชุด 
111 จับคู่ร่างกายของฉัน (ภาษาไทย) 4 ชุด 
112 จับคู่ร่างกายของฉัน (ภาษาอังกฤษ) 4 ชุด 
113 เท้าของฉัน 4 ชุด 
114 มือของฉัน 4 ชุด 
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  2. ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ 2 (บ้านลัดกะสัง)
จ านวน 75 รายการ จ านวนเงิน 141,100.-บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) มีรายการดังนี้ 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวน 

1 ลูกบอล เบอร์ 3 5 ลูก 
2 ชุดร้อยเชือกผลไม้ มะม่วง 1 ชุด 
3 ชุดร้อยเชือกผลไม้ แอบเปิ้ล 1 ชุด 
4 ชุดร้อยเชือกผลไม้ สตอเบอร์รี่ 1 ชุด 
5 ชุดร้อยเชือกผลไม้ มังคุด 1 ชุด 
6 ชุดร้อยเชือกผลไม้ กล้วย 1 ชุด 
7 ชุดลูกปัดร้อยเชือก ชุดใหญ่ 3 ชุด 
8 ค้อนตอกหมุด 8 หมุด 3 ชุด 
9 ดินสอไม้ยาว ขนาด 24 สี 150 กล่อง 
10 ชั้นวางอุปกรณ์ศิลปะ ขนาด 6 ช่อง กว้าง 80 x ลึก 30 x สูง 120 ซม. 2 หลัง 
11 ดินน้ ามันไร้สาร ก้อนใหญ่ สีเขียวอ่อน (ขนาด 1 ก.ก./ก้อน) 30 ก้อน 
12 ดินน้ ามันไร้สาร ก้อนใหญ่ สีเขียวเข้ม (ขนาด 1 ก.ก./ก้อน) 30 ก้อน 
13 ดินน้ ามันไร้สาร ก้อนใหญ่ สีฟ้า (ขนาด 1 ก.ก./ก้อน) 30 ก้อน 
14 ดินน้ ามันไร้สาร ก้อนใหญ่ สีแดง (ขนาด 1 ก.ก./ก้อน) 30 ก้อน 
15 ดินน้ ามันไร้สาร ก้อนใหญ่ สีเหลือง (ขนาด 1 ก.ก./ก้อน) 30 ก้อน 
16 ดินน้ ามันไร้สาร ก้อนใหญ่ สีน้ าเงิน (ขนาด 1 ก.ก./ก้อน) 30 ก้อน 
17 ดินน้ ามันไร้สาร ก้อนใหญ่ สีส้ม (ขนาด 1 ก.ก./ก้อน) 30 ก้อน 
18 ดินน้ ามันไร้สาร ก้อนใหญ่ สีชมพู (ขนาด 1 ก.ก./ก้อน) 30 ก้อน 
19 ดินน้ ามันไร้สาร ก้อนใหญ่ สีม่วง (ขนาด 1 ก.ก./ก้อน) 30 ก้อน 
20 ดินน้ ามันไร้สาร ก้อนใหญ่ สีน้ าตาล (ขนาด 1 ก.ก./ก้อน) 30 ก้อน 
21 ชุดเครื่องแต่งกายบุคคลอาชีพต่างๆ 1 ชุด 
22 ชุดจิ๊กซอร์ นกแก้ว 1 ชุด 
23 ชุดจิ๊กซอร์ สัตว์ป่า 1 ชุด 
24 ตัวต่อสร้างสรรค์ (แบบตัวใหญ่) 9 ชุด 
25 ชุดส ารวจรส ส ารวจกลิ่น 1 ชุด 
26 แผ่นไม้ประมาณน้ าหนัก 1 ชุด 
27 กล่องเสียงต่างๆ 1 ชุด 
28 ชุดแท่งไม้พยัญชนะอังกฤษ A-Z พร้อมราวและกรอบ 1 ชุด 
29 ตรายางพยัญชนะไทย และตัวเลข 64 ชิ้น 1 ชุด 
30 ตรายางพยัญชนะอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ 36 ชิ้น 1 ชุด 
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ล าดับที่ รายการ จ านวน 
31 ดินสอไม้ 2B  20 กล่อง 
32 ปากกาเคมีสองหัว สีน้ าเงิน 10 ด้าม 
33 ยางลบดินสอ ขนาด 3.3 x 1.6 x 1.3 ซม 80 ก้อน 
34 กาวแท่ง ขนาด 40 กรัม 9 หลอด 
35 น้ ายาลบค าผิด แบบปากกา 6 ด้าม 
36 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 (500 แผ่น) 20 รีม 
37 มีดคัตเตอร์ ขนาดกลาง 3 อัน 
38 มีดคัตเตอร์ ขนาดใหญ่ 3 อัน 
39 กรรไกรตัดกระดาษ 8.5 3 อัน 
40 กรรไกรตัดกระดาษ 7.5 3 อัน 
41 ฟิวเจอร์บอร์ด หนา 3 มิล ขนาด 65 x 122 ซม. 5 แผ่น 
42 ฟิวเจอร์บอร์ด หนา 3 มิล ขนาด 65 x 80 ซม. 10 แผ่น 
43 ฟิวเจอร์บอร์ด หนา 3 มิล ขนาด 122 x 244 ซม. 10 แผ่น 
44 กบเหลาดินสอขนาดใหญ่  3 ตัว 
45 สันรูด ขนาดกลาง 60 อัน 
46 สันรูด ขนาดใหญ่ 60 อัน 
47 แล็คซีนหนังไก่ ขนาด 2 นิ้ว 10 ม้วน 
48 แล็คซีนหนังไก่ ขนาด 1.5 นิ้ว 10 ม้วน 
49 แล็คซีนหนังไก่ ขนาด 1 นิ้ว 10 ม้วน 
50 เยื่อกาวสองหน้า ขนาด 1 นิ้ว 15 ม้วน 
51 เยื่อกาวสองหน้า ขนาด 0.75 นิ้ว 10 ม้วน 
52 ตลับชาด เบอร์ 1 สีน้ าเงิน 3 อัน 
53 ตลับชาด เบอร์ 1 สีแดง 3 อัน 
54 น้ าหมึกเติมตลับชาด สีน้ าเงิน ขนาด 28 ซีซี 6 ขวด 
55 น้ าหมึกเติมตลับชาด สีแดง ขนาด 28 ซีซี 6 ขวด 
56 แฟ้มเอกสาร 20 เล่ม 
57 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 35 20 กล่อง 
58 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 20 กล่อง 
59 กระดาษโปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ สีน้ าเงิน ขนาด 50x70 ซม. 5 แผ่น 
60 กระดาษโปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ สีแดง ขนาด 50x70 ซม. 5 แผ่น 
61 กระดาษโปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ สีฟ้า ขนาด 50x70 ซม. 5 แผ่น 
62 กระดาษโปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ สีเหลืองอ่อน ขนาด 50x70 ซม. 5 แผ่น 
63 กระดาษโปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ สีเหลืองเข้ม ขนาด 50x70 ซม. 5 แผ่น 
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ล าดับที่ รายการ จ านวน 
64 กระดาษโปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ สีชมพู ขนาด 50x70 ซม. 5 แผ่น 
65 กระดาษโปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ สีบานเย็น (ชมพูเข้ม) ขนาด 50x70 ซม. 5 แผ่น 
66 กระดาษโปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ สีเขียวอ่อน ขนาด 50x70 ซม. 5 แผ่น 
67 กระดาษโปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ สีเขียวเข้ม ขนาด 50x70 ซม. 5 แผ่น 
68 ปกพลาสติกใส A4 6 ห่อ 
69 ปกสี แข็ง A4 สีฟ้า 6 ห่อ 
70 ปกสี แข็ง A4 สีชมพู 6 ห่อ 
71 ปกสี แข็ง A4 สีเหลือง 6 ห่อ 
72 เครื่องเจาะกระดาษ (เจาะกระดาษ 50 แผ่น/ครั้ง) 1 อัน 
73 ใบมีดคัตเตอร์ ขนาดใหญ่  3 ห่อ 
74 สติ๊กเกอร์ โปสเตอร์ ใส 50 x 70 ซม. 60 แผ่น 
75 พลาสติกใส ม้วนใหญ่ ขนาด 87 นิ้ว หนา 0.10 มิล ความยาว 100 หลา 1 ม้วน 

 
  3.ค่ าจั ดการ เ รี ยนการสอนศูนย์พัฒนา เด็ ก เล็ ก เทศบาลเ มืองสระแก้ ว  ศูนย์  3               
(บ้านหนองกะพ้อ) จ านวน 59 รายการ จ านวนเงิน 85,000.-บาท (แปดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) มีรายการดังนี้
        

ล าดับ รายการ จ านวน 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 500 แผ่น      20  รีม 
2 กระดาษปกการ์ด A4 (เขียว, เหลือง, ฟ้า ,ชมพู)        9  ห่อ 
3 กระดาษโปสเตอร์สี บาง 2 หน้า คละสี      60  แผ่น 
4 ฟิวเจอร์บอร์ด แผ่นกลางพิเศษ 3  มิล 65x122 ซม      18  แผ่น 
5 ฟิวเจอร์บอร์ด แผ่นเล็ก3 มิล 65x61 ซม      18  แผ่น 
6 สติกเกอร์ pvc สีเขียว/แดง/น้ าเงิน/เหลือง/ฟ้า/ชมพู      40  แผ่น 
7 สติกเกอร์ใส A4         3  รีม 
8 ปกแผ่นใส A4        3  รีม 
9 กระดานไวท์บอร์ด 2 ด้านขาหยั่ง size สูง 110 กว้าง 60 cm        3  แผ่น 
10 กระดาษกาวย่นสี ม้วนใหญ่ 1.5 นิ้ว      12  ม้วน 
11 กระดาษกาวย่นสี ม้วนใหญ่ 1 นิ้ว      12  ม้วน 
12 แล็คซีนผ้า ม้วนใหญ่ 2 นิ้ว      12  ม้วน 
13 แล็คซีนผ้า ม้วนใหญ่ 1.5 นิ้ว      12  ม้วน 
14 กระดาษกาว 2 หน้า แบบหนา 3 M 5 เมตร        9  ม้วน 
15 กระดาษกาว 2 หน้า แบบบาง 1 นิ้ว        5  ม้วน 
16 พู่กันกลม  เบอร์ 7      24  อัน 
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ล าดับ รายการ จ านวน 
17 จานสีน้ า ขนาดใหญ่ ชนิด 6 หลุม       12  อัน 
18 กาวน้ ามีพาย      24  ขวด 
19 กรรไกรตัดกระดาษ 6 นิ้ว        3  อัน 
20 กรรไกรตัดกระดาษ 7.5 นิ้ว ด้ามสีเหลือง        3  อัน 
21 กรรไกรซิกแซ็ก MAPED 3 เปลี่ยนใบได้        3  อัน 
22 น้ าหมึกเติมตลับชาด แดง / น้ าเงิน        6  ขวด 
23 สีไม้ยาวจัมโบ้ 12 ส ี      24  กล่อง 
24 สีน้ าแบบ ขวด 15 cc (สีแดง)        9  ขวด 
25 สีน้ าแบบ ขวด 15 cc (สีเหลือง)        9  ขวด 
26 สีน้ าแบบ ขวด 15 cc (สีเขียว)        9  ขวด 
27 สีน้ าแบบ ขวด 15 cc (สีชมพู)        9  ขวด 
28 สีน้ าแบบ ขวด 15 cc (สีส้ม)        9  ขวด 
29 สีน้ าแบบ ขวด 15 cc (สีน้ าเงิน)        9  ขวด 
30 สีน้ าแบบ ขวด 15 cc (สีฟ้า)        9  ขวด 
31 สีน้ าแบบ ขวด 15 cc (สีขาว)        9  ขวด 
32 สีน้ าแบบ ขวด 15 cc (สีม่วง)        9  ขวด 
33 สีน้ าแบบ ขวด 15 cc (สีด า)        9  ขวด 
34 สีน้ าแบบ ขวด 15 cc (สีน้ าตาล)        9  ขวด 
35 ปากกาลบค าผิด        6  ด้าม 
36 ใบมีดคัดเตอร์เล็ก ธรรมดา 6 ใบ/ห่อ        5  ห่อ 
37 ปากกาหมึกซึมสีด า  0.5 มม.      17  ด้าม 
38 กล่องใส่เอกสาร 3 ช่อง      20  กล่อง 
39 สันรูด 5 มิล      40  อัน 
40 แฟ้มเจาะตราช้าง 2 นิ้ว 125 F สีเขียว/สีแดง      50  แฟ้ม 
41 แฟ้มเจาะตราช้าง 3 นิ้ว 120 F สีเขียว/สีแดง      12  แฟ้ม 
42 ปากกาแดง      18  ด้าม 
43 ดินน้ ามันไร้สารก้อนใหญ่ คละสี (ขนาด 1 ก.ก./ก้อน)      40  ก้อน 
44 กรรไกรปลายงอน ขนาด 5 นิ้ว      24  ก้อน 
45 ฉิ่งทองเหลือง        3  ชุด 
46 กลองยาวเด็กเล็ก 5 นิ้ว      12  ลูก 
47 ระนาดบันได 8 เสียง        3  ชุด 
48 แทมบรูรีน 8 นิ้ว พลาสติก        2  อัน 
49 แซคคู่        2  คู ่
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ล าดับ รายการ จ านวน 
50 บล็อกจัมโบ้ 2061        3  ชุด 
51 อุโมงค์หนอนยักษ์ 100x190x100cm        1  ชุด 
52 เครื่องเจาะกระดาษตัวใหญ่ 2 ร ู        2  ตัว 
53 เครื่องเหลาดินสอตั้งโต๊ะ ใหญ่        2  ตัว 
54 ลูกปัดหัดร้อย w 125        1  ชุด 
55 ฝึกร้อยเชือก ผีเสื้อ        3  อัน 
56 ฝึกร้อยเชือก มะม่วง        3  อัน 
57 แท่งไม้พยัญชนะไทยพร้อมราวและกรอบ        2  อัน 
58 โต๊ะพับเอนกประสงค์ (โต๊ะไม้ญี่ปุ่น) ขนาด 24" X 24"      12  โต๊ะ 

59 แฟ้มกล่าวรายงาน A4        1  เล่ม 
 
         ระยะเวลาส่งมอบภายใน 30 วัน  

       ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 481,100.-บาท                   

                        

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  1.เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ซื้อขายดังกล่าว 
  2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคากับเทศบาลเมือง
สระแก้ว ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
  5. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลเมืองสระแก้ว 
  6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ -
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
  7. บุคคลหรือนิติที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่
การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
        

  ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 16 กรกฎาคม  2556 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และ
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และใน
วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ งานพัสดุ
และทรัพย์สิน กองคลัง ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว   
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  ก าหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก ในวันที่ 31 กรกฎาคม  2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) 
ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว      
 

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ชุดละ 1,000.-บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง 
ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่  16 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3742-1375 ต่อ 111  
 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่ 16  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


