
 

ประกาศองคการบรหิารสวนตําบลตะโกทอง 

เรื่อง   สอบราคาซื้อส่ือการเรยีนการสอนและวัสดุการศกึษา  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก                                          

สังกัดองคการบรหิารสวนตําบลตะโกทอง   อําเภอซับใหญ  จังหวัดชัยภูมิ 

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

ดวยองคการบริหารสวนตําบลตะโกทอง    อําเภอซับใหญ     จังหวัดชัยภูมิ     มีความประสงค 

จะประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  2  แหง                       

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลตะโกทอง   อําเภอซับใหญ  จังหวัดชัยภูมิ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย

ประกาศนี้)  ราคากลาง  156,400.-บาท  (-หนึ่งแสนหาหม่ืนหกพันสี่รอยบาทถวน-) 

ผูมสิีทธเิสนอราคาตองมคีุณสมบัตดิังนี้ 

1.  เปนผูมีอาชพีขายพัสดุท่ีสอบราคาซื้อดังกลาว  โดยผูเสนอราคาตองแสดงหลักฐานการเปนตัวแทน 

จําหนาย  ผูแทนจําหนาย  ผูประกอบหรือผูผลติสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาดังกลาวมาแสดงดวย  

กรณีไดรับมอบอํานาจตองทําหนังสอืมอบอํานาจมาแสดงดวย 

2.  ไมเปนผูท่ีถูกแจงเวยีนชื่อเปนผูท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวสิาหกจิ  หรือหนวยการบริหารราชการ

สวนทองถิ่น  ในขณะท่ีย่ืนซองสอบราคา 

3.  ไมเปนผูไดรับเอกสทิธ์ิหรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฎิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ

ราคา  ไดมีคําสั่งสละสทิธ์ิความคุมกันเชนวานัน้ 

4.  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอรายอื่น  ท่ีเขามาเสนอราคา  ใหองคการบริหารสวนตําบล

ตะโกทอง  ณ  วัน  ประกาศสอบราคา  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน

ธรรมในการสอบราคาซื้อคร้ังนี้ 

5.  ผูเสนอราคาตองสงตัวอยาง  แคตตาลอก  หรือแบบรูป  และรายละเอยีดไปพรอมกับใบเสนอราคา 

กําหนดยื่นซองสอบราคา  

-  ในวันท่ี   23  เดอืน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557   ตัง้แตเวลา  08.30  น. ถงึ  เวลา  12.00  น.                        

ณ  ศูนยขอมูลขาวสารอําเภอซับใหญ    จังหวัดชัยภูมิ   (ชัน้  2) และ  ตัง้แตเวลา  13.00 น.  - 16.30  น.                        

ณ  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลตะโกทอง    

- ในวันท่ี  16  เดอืน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2557  ถงึ  วันท่ี   29   เดอืน  กรกฎาคม   2557              

ตัง้แตเวลา  08.30  น.ถงึ เวลา 16.30  น.   ณ  กองคลัง   องคการบริหารสวนตําบลตะโกทอง    

กําหนดเปดซองใบเสนอราคา  ในวันท่ี   30  เดอืน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557   ตัง้แต  10.00 น.   

เปนตนไป   ณ   ศูนยขอมูลขาวสารอําเภอซับใหญ  (ชัน้ 2)   ท่ีวาการอําเภอซับใหญ   จังหวัดชัยภูมิ  

 

/ผูสนใจ..... 
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ผูสนใจตดิตอขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ  1,000.-บาท  ไดท่ีกองคลัง  งานพัสดุ            

ท่ีทําการบริหารสวนตําบลตะโกทอง  อําเภอซับใหญ  จังหวัดชัยภูมิ  ระหวางตัง้แตวันท่ี  16  กรกฎาคม  2557  

ถงึวันท่ี   29  กรกฎาคม  2557  ระหวางเวลา  08.30  น.  ถงึเวลา  16.30  น.  หรือดูรายละเอยีดไดท่ีเว็บไซต  

www.takotong.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  0-4481-0029  ตอ  5  ในวันและเวลาราชการ   

 

ประกาศ ณ วันท่ี  16   เดอืน กรกฎาคม  พ.ศ.2557 

 

 

(นายสมาน  กิ่งเพชร) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลตะโกทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบทายประกาศ 

สอบราคาซื้อส่ือการเรยีนการสอนและวัสดุการศกึษา  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคการบรหิารสวนตําบลตะโกทอง 

ท่ี รายการ จํานวน หนวยนับ 

1. หนังสอืชุดอสีปและนานาชาต ิชุด 1 2 ชุด 

2. หนังสอืชุดอสีปและนานาชาต ิ ชุด 2 2 ชุด 

3. หนังสอืกจิกรรมบูรณาการการเรียนรูทักษะพ้ืนฐานกอนปฐมวัย 50 เลม 

4. แรกเร่ิมเรียนรูสูการเตรียมพรอม อายุ 2-3 ป เลม 1 39 เลม 

5. แรกเร่ิมเรียนรูสูการเตรียมพรอม อายุ 2-3 ป เลม 2 39 เลม 

6. สมุดรายงานประจําตัวเด็ก อายุ 2-3 ป 54 เลม 

7. สมุดบันทึกผลพัฒนาการ  อายุ 2-3 ป 54  เลม 

8. แรกเร่ิมเรียนรูสูการเตรียมพรอม  อายุ 4-5 ป เลม 1 40 เลม 

9. แรกเร่ิมเรียนรูสูการเตรียมพรอม  อายุ 4-5 ป เลม 2 40 เลม 

10. สมุดรายงานประจําตัวเด็กอายุ  3-4  ป 40 เลม 

11. สมุดบันทึกผลพัฒนาการ  อายุ 3-4  ป 40 เลม 

12. ภาพวันครู  1  แผน 

13. ภาพวันอาฬหบูชา  2   แผน 

14. ภาพวันแม 2 แผน 

 15. ภาพวันพอ 2 แผน 

16. สเีทียนขนาดจัมโบ 48 โหล 

17. สเีทียนกลองเล็ก 22 โหล 

18. สโีปสเตอรชุดจิตกรนอย 20 ชุด 

19. สไีมยาว  12 ส ี 20 โหล 

20. ดนิน้ํามันไรสาร  500 กรัม คละสี 250 กอน 

21. ฟวเจอรบอรด 3 มม.  ขนาด 65*122 ซม. 20 แผน 

22. ฟวเจอรบอรด 3 มม.  ขนาด 60*80 ซม. 20 แผน 

23. ลูกปดอนุบาล  60 เม็ด (มี 6 ทรง) 8 ชุด 

24. ชุดรอยรูปทรงเรขาคณิต 4 ชุด 

25. ลูกปดรอยเชอืก 4 ชุด 

26. ตัวตอ  500  ชิ้น 4  ชุด 

27. กระดาษถายเอกสาร  80  แกรม  A4  500  แผน 80 รีม 

28. กระดาษการดสทํีาปก  150  แกรม A4   200  แผน  สเีหลอืง 8 หอ 
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ท่ี รายการ จํานวน หนวยนับ 

29. กระดาษการดสทํีาปก  150 แกรม A4 200  แผน  สฟีา 8 หอ 

30. กระดาษการดสทํีาปก  150 แกรม A4 200  แผน  สชีมพู 8 หอ 

31. กระดาษการดสทํีาปก  150 แกรม A4 200  แผน  สเีขยีว 8 หอ 

32. กระดาษโปสเตอรสสีองหนาคละสี 42 แผน 

33. กระดาษโปสเตอรสหีนาเดียว  30 แผน 

34. กระดาษกาวยน  ขนาด 1.5  นิ้ว สเีหลอืง 30 มวน 

35. กระดาษกาวยน  ขนาด 1.5  นิ้ว สเีขยีว 35 มวน 

36. กระดาษกาวยน  ขนาด 1.5  นิ้ว สฟีา 35 มวน 

37. กระดาษกาวยน  ขนาด 1.5  นิ้ว สชีมพู 35 มวน 

38. ปากกาลบคําผดิ  12ml 18 ดาม 

39. เทปกาว 2 หนา บาง ขนาด 24 mm 30 มวน 

40. แฟมใสเอกสาร 2 หวง ขนาดกวาง 3 นิ้ว  9 โหล 

41. เคร่ืองยิงกระดาษ 2 อัน 

42. เคร่ืองเย็บกระดาษ  HD  50 2 อัน 

43. เคร่ืองเย็บกระดาษ  HD  10 3 อัน 

44. ลวดเย็บกระดาษเบอร 10  กลองเล็ก 40 กลอง 

45. ดนิสอ HB 38 กลอง 

46. ยางลบ 50  กอน 6 กลอง 

47. กาวลาเท็กซ  ขนาด 32 ออนซ 19 ขวด 

48. กรรไกรเล็กปลายมน  สําหรับเด็ก 85 อัน 

49. มีดคัดเตอร 20 อัน 

50. จ๊ิกซอ ถาดผลไม 2 ชุด 

51. จ๊ิกซอ ถาดอาหารทะเล 2 ชุด 

52. จ๊ิกซอ ถาดผัก 2 ชุด 

53. จับคูตัวเลข-ผลไม 2 ชุด 

54. เกมวัดทักษะดานเหตุผล  หองครัว-หองน้ํา 4 ชุด 

55. จับคูความสัมพันธ 2 ชุด 

56. จับคูตัวเลข – ผลไม 2 ชุด 

57. เกมวัดทักษะดานเหตุผล  หองครัว-หองนอน 4  ชุด 

58. ภาพลําดับเหตุการณ  พืช – สัตว (4 เร่ือง) 4 ชุด 

59. เกมจับคู บุคคล-อาชพี-เคร่ืองใช 2 ชุด 
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ท่ี รายการ จํานวน หนวยนับ 

60. ภาพตัดตอ ฟารมสัตว (8ชิ้น) 2 ชุด 

61. ภาพตัดตอ ลม ฟา อากาศ 4 ชุด 

62. ภาพตัดตอ กลางวัน-กลางคืน 4 ชุด 

63. ภาพตัดตอ ดอกไม 4 ชุด 

64. ตัวตอซาฟารี 4 ชุด 

65. ภาพตัดตอสวนสัตว 2 ชุด 

66. ภาพตัดตอรอยเชอืกแมลง 2 ชุด 

67. ชุดเรียนรูเวลากับกิจวัตรประจําวัน 1 ชุด 

68. จับคูภาพ – พยัญชนะ – สระ (96 ชิ้น) 1 ชุด 

69. ตัวตอรูปสัตว 2 ชุด 

70. ตัวตอมหัศจรรยงานสราง 4 ชุด 

71. ฝกไหวพริบ  (7 มหัศจรรย) 4 ชุด 

72. เกมฝกกลามเนื้อมือชุดสัตว 8 ชุด 

73. คอนตอกเตียงนอน 4 ชุด 

74. คอนตอกลูกกลิ้ง 4 ชุด 

75. นทิาน 2 ภาษา สนุกกับการอาน  1   ชุด  มี 15  เลม 30 ชุด 

76. เกมฝกกลามเนื้อมือ ฟารมสัตว 4 ชุด 

77. เกมฝกกลามเนื้อมือ ความสัมพันธ 3 ชุด 

78. ชุดเคร่ืองมือชาง (ฝกทักษะมือ) 2 ชุด 

79. ตนไมแตงตัว 2 ชุด 

80. แฟมใสผลงานเด็กมีหวง 2 หวง (มีซองหนาปก) 60 อัน 

81. กรรไกรซกิแซก  ชุดละ 4 อัน 1 ชุด 

82. ชุดฝกแตงตัว AEC  10  ประเทศ  15X15  นิ้ว (กระดุมเล็ก)  

พรอมธงชาตแิละดอกไมประจําชาติ 

1 ชุด 

83. โฟมตัวอักษร ก-ฮ 1 ชุด 

84. โฟมตัวอักษร A-Z 1 ชุด 

85. ซดีเีพลงเด็กชุดเตอืนใจ (6  แผน) 1 ชุด 
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ท่ี รายการ จํานวน หนวยนับ 

86. หุนเชดิคําศัพท  ชุด 1  (ชุด 4 ตัว) 1 ชุด 

87. แบบเรียนเตรียมความพรอม เลม  1 3 ชุด 

88. วซีดีทีาเตนดนตรีสรีระ  อนุบาล 2 1 ชุด 

89. วซีดีทีาเตน  ก.ไก  สอนนอง  (2  แผน) 1 ชุด 

90. วซีดีเีตอืนใจกายบริหาร  ชุด  2 1 ชุด 

91. เกมจัดหมวดหมูชวีติประจําวัน 2 ชุด 

92. ชุดคุณหมอ 1 ชุด 

93. บอลบริหารกลามเนื้อมือ 2 ชุด 

94. แผนปูพ้ืน 0-9 เลขไทย (10  ชิ้น) 1 ชุด 

95. หุนนิ้วมือรูปสัตว  ชุดท่ี  1 1 ชุด 
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