
 
 
 
  

   ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก 
เรื่อง  การสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร(รถตู)้ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง  จ านวน  1  คัน                                         

ประจ าปีงบประมาณ  2556 
---------------------------------------    

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร  
(รถตู)้ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง  จ านวน  1  คัน (รายละเอียดคุณลักษณะแนบท้าย) ประจ าปีงบประมาณ  
2556 ราคากลางทั้งสิ้น  1,232,400.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งวัสดุที่จะซื้อนี้
ต้องเป็นของแท้ ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที 
      ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้.- 
  1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 
  2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  3.  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่   
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ  วันประกาศสอบราคา  
หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 
 ก าหนดการยื่นซอง ให้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาในวันที่  8-21 ตุลาคม  2556             
ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก ในวันและเวลาราชการ และวันที่  11  ตุลาคม 2556  
ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล
ระดับอ าเภอ ณ ที่ว่าการอ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ และก าหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  22 เดือน 
ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือเอกสารได้ทีส่่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบลนา
ยางกลัก ราคาชุดละ  500  บาท ในระหว่างวันที่ 8-21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บ
ไซด์ www.Nayangklak.go.th หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข (044) 874130 ในวันและเวลา
ราชการ 

   ประกาศ ณ วันที่   8    เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  2556 

 
                                                                                                            
      (นายยนต์  พันธุ์ชมภู) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก 
 

http://www.nayangklak.go.th/


เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขที่   1 /2557 

การซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู)้ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง  จ านวน  1  คัน ประจ าปีงบประมาณ  2556 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก 

ลงวันที่    8    เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2556 
…………………………….. 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “องค์การบริหารส่วนต าบลนายาง 
กลัก”มีความประสงค์จะสอบราคาซ้ือรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง  จ านวน  1  คัน ประจ าปี
งบประมาณ  2557 (รายละเอียดคุณลักษณะแนบท้าย) โดยมีราคากลางของการสอบราคาครั้งนี้  1,232,400  
บาท  (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  ซึ่งวัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่  ไม่เคยใช้
งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
     1.1  แบบรูปรายการละเอียด 
     1.2  แบบใบเสนอราคา 
     1.3  แบบสัญญาซื้อขาย 
    1.4  แบบหนังสือค้ าประกัน  (หลักประกันสัญญา) 
 1.5 บทนิยาม 
  (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
  (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
  (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
   2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 

     2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 

 2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วัน 
ประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  1.5  
           2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

2.5  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา   
2.6  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบลนายางกลัก 
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3.  หลักฐานการเสนอราคา 
    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้ 
 3.1 ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
      (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
          (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยืนส าเนาหนังสือรับรองการจน

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จ ากัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
          (ข) บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชน ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้าม)ี ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

          (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยืนส าเนาสัญญา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย 
ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยืนเอกสารที่ระบุไว้ใน (1) 

(4) ส าเนาทะเบียนการค้าที่จดทะเบียน หรือส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ที่มี 
วัตถุประสงค์จะท าการตามประกาศสอบราคานี้ 

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองในราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (1) 
                  3.2  ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (1) แคตตาล็อกและหรืแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตามข้อ 4.4 (ถ้ามี) 
  (2) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอ านาจ
ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน(ถ้ามี) 
  (3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (๒) 
           ..........4. การเสนอราคา 
  4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มี 
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจนจ านวน
เงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก แต่ง 
แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

 4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดย 
เสนอราคารวม และหรืราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลข และตัวหนังสือ ไม่ตรงกัน
ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืนๆ ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวงจนกระทั้งส่งมอบพัสดุให้ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก 
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  ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  30  วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบราคา  
โดยภายในก าหนดยืนราคา  ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
  4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแตว่ันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย  
  4.4  การยืน่ซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูรา่งสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
  4.5  ผู้เสนอราคาต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่       
10/2556 ยื่นซองต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาในวันที่    8-21   ตุลาคม 2556 ณ  ส่วนการคลังองค์การ
บริหารส่วนต าบลนายางกลักในวันและเวลาราชการและวันที่   11 ตุลาคม  2556  ระหว่างเวลา 08.30-
16.30 น. ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างอ าเภอเทพสถิต ณ ที่ว่าการอ าเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูมิ    
  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และ
คณะกรรมการ เปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา แต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอเสนอราคารายอ่ืนตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ 
และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคาหากปรากฏต่อ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระท ากร
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท า
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นผู้คณะธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก และองค์การ
บริหารส่วนต าบลนายางกลัก จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ
จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้น เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ
และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะ
เหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้
เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทรธ์ของปลัดกระทรวงให้
ถือเป็นที่สุด 

คณะกรรมการการเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอที่มีสิทธ์ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ 
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ ณ ที่ว่าการอ าเภอเทพ
สถิต จังหวัดชัยภูมิ เปิดซองสอบราคาในวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
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5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1  ในการสอบราคาในครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก  จะพิจารณาตัดสิน 

ด้วยราคารวม  
  5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการฯ  จะ
ไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิด
แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า
จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลักเท่านั้น 
  5.3 องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก  สงวนสิทธิที่ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  
โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 

         (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือใน 
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก 
                                   (2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง 
อย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

        (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น   
สาระส าคัญหรือผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 

(4) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง   
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
  5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ
องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก  มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอ่ืน
ใดทีเ่กี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก  มีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคา หรือไม่ท า
สัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
  5.5  องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุดหรือราคาหนึ่ง
ราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง 
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญและให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลักเป็น 
เด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลักจะพิจารณา
ยกเลิกการสอบราคา  และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไป
โดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินการตามสัญญา
ไดค้ณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก จะให้ผู้เสนอราคานั้น
ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้าง ให้เสร็จ
สมบูรณ์  หาก ค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของ
ผู้เสนอราคารายนั้น 
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   5.6 ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาที่มี
สิทธ์ได้รับการคัดเลือกตามที่ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.6 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้
เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้
เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ 4.6 และองค์การบริหารส่าน
ต าบลนายางกลัก จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอรายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
  ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาดังกล่าวได้ 
 6.  การท าสัญญาซื้อขาย 
  6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วยภายใน  5  วัน ท าการ
ของทางราชการนับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ องค์การบริการส่วนต าบลนายางกลักจะพิจารณา 

ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนายางกลัก ภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวน
เงินเท่ากับร้อยละ 5  ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก ยึดถือไว้ในขณะท า
สัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

1 เงินสด 
2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ท า 

สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการ ของทางราชการ 
3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ 
4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือ 

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้ง
เวียนให้ส่วนราชการต่างๆทราบแล้วโดยอนุโลม 

5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบ 

ราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
7.  อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสัญญา ซื้อขายจะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.20  ของราคาตามสัญญาซื้อขาย   
ต่อวัน 
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8.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

ผู้ชนะการสอบราคา  ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุ 
ในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของทีซ่ื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า  1 ปี  - เดือนนับจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก ได้รับมอบโดยผู้ขายต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

9.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
 9.1  การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก มีเงิน

รายได้เพียงพอแล้วเท่านั้น 
   9.2  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลักได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย 
และได้ ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก 
ต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขน
ได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้ 
         1. แจ้งการสั่ง หรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ภายใน 7 วัน  นับตัง้แตว่ันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ 
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
         2. จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากตา่งประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวี  ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช้เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลง
เรืออ่ืนหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
         3. ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 
  9.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญา 
หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดระบุในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก อาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน(ถ้าม)ี  รวมทั้งจะพิจารณา ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  9.4  องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือ  
ข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 10. การจ่ายเงิน 
  10.1 องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก จะจ่ายเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อผู้ขายได้จด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลักแล้วเท่านั้น 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก 

วันที่    8  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2556 



 
 
 
 
 
 

 
แก้ไขประกาศสอบราคา เลขที่  2/2555  ลงวันที่  18  ตุลาคม  2555 

  ตามประกาศสอบราคา เลขที่  2/2555  ลงวันที่  18  ตุลาคม  2555  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนายางกลัก  โครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้านวังตาท้าว  หมู่  3 ต าบลนายางกลัก 
อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  
      ก าหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  2  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555  เวลา 10.00 น. เป็นต้น
ไป ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างระดับอ าเภอ ที่ว่าการอ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  
    3.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  วงเงินไม่น้อยกว่า  9,500.-บาท  
      แก้ไขประกาศดังนี้     
      ก าหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  6  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555  เวลา 10.00 น. เป็นต้น
ไป ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างระดับอ าเภอ ที่ว่าการอ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 
     3.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  วงเงินไม่น้อยกว่า  95,000.-บาท 

  ประกาศ ณ วันที่   19   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  2555 

 
                                                                                                              
      (นายยนต์  พันธุ์ชมภู) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อ 
รายละเอียดและเงื่อนไขประกอบคุณลักษณะรถยนต์โดยสาร (รถตู)้ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง   
-------------------------------------------  

1. เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์  
1.1 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต มีอุปกรณ์มาตรฐานครบถ้วน และเป็นของใหม่  
รุ่นล่าสุด  
1.2 ผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบครบถ้วน  
2. เงื่อนไขการส่งมอบ  
2.1 ต้องส่งมอบของในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที มีอุปกรณ์มาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน  
2.2 มีหนังสือคู่มือประจ ารถ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  

2.2.1 หนังสือคู่มือแนะน าการใช้ เป็นภาษาไทย 1 เล่ม/คัน  
2.2.2 หนังสือซ่อมบ ารุง เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ 1 เล่ม/คัน  
(หนังสือดังกล่าวจะต้องมีเนื้อหาครอบคลุมทุกส่วนทุกระบบ)  

2.4 องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก จะจ่ายเงินให้ผู้ขาย เมื่อผู้ขายจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว  
3. การรับประกันและการบริการหลังการขาย  
3.1 ผู้ขายจะต้องประกันในการช ารุดเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบในระยะเวลา 3 ปี หรือ 100,000 
กิโลเมตร หรือตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต นับจากวันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลนายางกลัก เรียบร้อยแล้ว  
3.4 ภายหลังการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ผู้ขายจะต้องให้บริการหล่อลื่นและหรือให้บริการอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ตาม
ก าหนดระยะเวลาตามมาตรฐานของผู้ผลิต เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์นั้นทั้งหมดอยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลา
ประกัน  

 
 





 
 



รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑร์ถยนต์โดยสาร (รถตู)้ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 ราคากลาง  1,232,400  บาท 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน จ านวนเงิน รายละเอียด หมายเหต ุ

1 รถโยสาร(รถตู้)ขนาดไม่น้อย
กว่า 12 ที่น่ัง (ดีเซล) 

1 คัน  1.ลักษณะทั่วไป 

     - เป็นรถยนต์โดยสาร(รถตู้) หลังคาสูง (ดีเซล)  ขับขวานั่งได้ไม่นอ้ยกว่า 12 ที่น่ัง 

     - สีตัวรถ เป็นสี Silver Metallic 

2.ลักษณะทางเทคนิค 

      2.1 เครื่องยนต์ 

      - เป็นเครื่องยนต์ดเีซล 4 สูบ 

      - มีความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซี.ซี มีคุณสมบตัิตามมาตรฐานคุภณัฑ์                        
...........อุตสาหกรรม เลขท่ี มอก. 2155-2546 

      - แรงม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า 109 แรงม้า 

      2.2 ระบบส่งก าลัง 

      - ใช้เกียร์กระปุก มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ และมีเกยีร์ถอยหลัง 1 เกียร ์

      2.3 ระบบบังคับเลี้ยว 

      - เป็นพวงมาลัยบังคับเลีย้วแบบเพาเวอร์ ปรับระดบัได ้

      2.4 ระบบห้ามล้อ 

      - ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน 

      - มีระบบห้ามล้อมือ 

      - กระทะเหล็กพร้อมฝาครอบแบบเต็ม/ยาง 195/R/150 

 



รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑร์ถยนต์โดยสาร (รถตู)้ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน จ านวนเงิน รายละเอียด หมายเหต ุ

         3.ความต้องการอื่นๆ 

     3.1 อุปกรณ์อ านวยความสะดวกและปลอดภัย 

           จะต้องมีครบถว้นตามมาตรฐานผูผ้ลิตและมีอุปกรณ์อื่นๆ ครบตามความจ าเป็นโดยอย่างน้อยต้อง  
           ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังต่อไปนี ้
       -ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 

      - ติดตั้งวิทยุเทปและซีดี พร้อมล าโพงตามมาตรฐานของบริษัทผูผ้ลิต 

      - มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพ้ืน และกรผุนังโดยรอบแยกท่ีนั่ง พนักพิงปรับเอนได้หลายระดับ 

      - ติดฟิล์มกรองแสงและพ่นกันสนิม 

      - กันชนหน้าหลัง /ผ้าม่านรอบคัน         

      - มีเครื่องมือประจ ารถ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑร์ถยนต์โดยสาร (รถตู)้ ขนาดไม่น้อยกวา่ 12 ที่นั่ง ขององค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก 
ประจ าปีงบประมาณ 2556  

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน จ านวนเงิน รายละเอียด หมายเหต ุ

          3.2 การพ่นวัสดุกันสนิม 

      - ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 

      3.3 หนังสือคู่มือ 

      - ให้เป็นไปตามรายละเอียดและเง่ือนไขประกอบคณุลักษณะรถโดยสาร(รถตู้) 

      3.4 อื่นๆ 

       - สิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย(ถ้ามี) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อ 
-คุณลักษณะดังนี้ 

      1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนายางกลัก  หมู่  1  ต าบลนายางกลัก  อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ   
จ านวน  61  รายการ  งบประมาณ  238,000  บาท  (สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  รายละเอียดดังนี้ 

1. กล่องหยอดบล็อก       จ านวน 4 กล่อง  
2. หยอดบล็อกหลากสี      จ านวน 4 กล่อง  
3. บล็อกไม้สีสัน       จ านวน 4 กล่อง  
4. บล็อกแท่งไม้รูปทรงเรขา      จ านวน 4 กลอ่ง  
5. ลูกคิดคณิตศาสตร์ ใหญ่      จ านวน 4 กล่อง  
6. ลูกปัดร้อยเชือก       จ านวน 4 กล่อง  
7. เศษส่วนรูปทรงเรขา      จ านวน 4 กล่อง 
8. เศษส่วนรูปสามเหลี่ยม      จ านวน 4 กล่อง 
9. ชุดเรียนรู้เวลาและค าศัพท์      จ านวน 4 กล่อง 
10.จับคู่เศษส่วนโดมีโน      จ านวน 4 กล่อง 
11.จับคู่ตัวเลขนับจ านวน      จ านวน 4 กล่อง 
12.รูปทรงสีสันร้อยเชือก      จ านวน 4 กล่อง 
13.ชุดตัวเลข 0-9(บวก ลบ คูณ หาร)     จ านวน 4 กล่อง 
14.รูปทรงสวมหลัก       จ านวน 4 กล่อง 
15.ค้อนทุบลูกกลิ้ง       จ านวน 4 กล่อง  
16.เจดีย์สวมหลักจัมโบ้      จ านวน 4 กล่อง 
17.บล็อกไล่ล าดับ       จ านวน 4 กล่อง  
18.โดนัทเรขาคณิต       จ านวน 4 กล่อง  



19.บล็อกนุ่มนิ่ม       จ านวน 4 กล่อง 
20.ฝึกลีลามือ 12 ราศี      จ านวน 4 กล่อง 
21.ร้อยเชือกรูปสัตว์-ยานพาหนะ     จ านวน 4 กล่อง 
22.ร้อยเชือก ABC       จ านวน 4 กล่อง 
23.ร้อยเชือกตัวเลข บวก ลบ คูณ หาร      จ านวน 4 กล่อง 
24.เจดีย์สลับสี       จ านวน 4 กล่อง 
25.ลูกกลิ้งแสนสนุก       จ านวน 4 กล่อง 
26.ชุดร้อยเชือก    ก-ฮ       จ านวน 4 กล่อง 
27.ชุด Fast Food        จ านวน 4 กล่อง 
28.ชุดแม่ครัวรุ่นเยาว์        จ านวน 4 กล่อง 
29.ช่างจูเนียร ์       จ านวน 4 กล่อง 
30.ชุดงานช่างชุดใหญ่       จ านวน 4 กล่อง 
31.ชุดโฟมช่างหรรษา        จ านวน 4 กล่อง 
32.หนังสือ ชุดอีสปนานาชาติ ชุด 1(ชุดละ 8 เล่ม)    จ านวน 4 กล่อง 

               33.หนังสือ ชุดอีสปนานาชาติ ชุด 2 (ชุดละ 8 เล่ม)    จ านวน 4 กล่อง   
      34.หนังสือ ชุดอีสปนานาชาติ ชุด 3  (ชุดละ 4 เล่ม)    จ านวน 4 กล่อง 
      35.หนังสือชุดพจนานุกรม และคัดลายมือ 2ภาษาไทย-อังกฤษ (ชุดละ 4 เล่ม)  จ านวน 4 กล่อง 

     36.หนังสือ ชุดอีสปและนานาชาติ ชุด 4 (ชุดละ 8 เล่ม)     จ านวน 4 กล่อง  
     37.หนังสือนิทานอีสป เล่มเล็ก ชุด 1   2 ภาษา(1ชุด มี 12 เล่ม)     จ านวน 4 กล่อง 
     38.หนังสือนิทานอีสป เล่มเล็ก ชุด 2   2 ภาษา(1ชุด มี12เล่ม)   จ านวน 4 กล่อง 
     39.หนังสือชุดสนุกกับศิลปะค าศัพท์ 2 ภาษา (1 ชุด มี 8 เล่ม)   จ านวน 4 กล่อง 

         40.หนังสืออีสปนานาชาติ เล่มเล็ก ชุด 3  2ภาษา (1 ชุดมี 12 เล่ม)  จ านวน 4 กล่อง 
     41.หนังสืออีสปนานาชาติ เล่มเล็ก ชุด 4  2ภาษา(1 ชุด มี 12 เล่ม)  จ านวน 4 กล่อง 



     42.หนังสืออีสปนานาชาติ เล่มเล็ก ชุด 5   2ภาษา (1ชุด มี 12 เล่ม)  จ านวน 4 กล่อง 
     43.หนังสือ ชุดระบายสีฉลาดคิดต่อจุด (2 ภาษาไทย – อังกฤษ) 8 เรื่อง  จ านวน 4  กล่อง 
     44.บอลบริหารกล้ามเนื้อมือ       จ านวน 20 ลูก 
     45.บอลนุ่มนิ่มบริหารกล้ามเนื้อมือ       จ านวน 8 ลูก 
     46.กระดานแม่เหล็ก-ไวท์บอล       จ านวน 4 อัน 
     47.แผ่นปูพ้ืน 0-9 (10ชิ้น)       จ านวน 8 กล่อง 
     48.แผ่นปูพ้ืน ก-ฮ (44 ชิ้น)       จ านวน 4 กล่อง 
     49.เครื่องช่วยสอน         จ านวน 4 กล่อง 
     50.กระดาษถ่ายเอกสาร       จ านวน 200 รีม  
     51.กระดาษการ์ดสี        จ านวน 30 รีม  
     52.กระดาษโปสเตอร์        จ านวน 30 แผ่น  
     53.ปากกา (2 กล่อง)        จ านวน 2 กล่อง 
     54.อุปกรณ์จัดบอร์ด        จ านวน 30 ชุด 
     55.เครื่องเย็บกระดาษ       จ านวน 20 อัน 
     56.ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10       จ านวน 30 กล่อง  
     57.แฟ้ม A4  3 นิ้ว        จ านวน 30 แฟ้ม  
     58.แฟ้ม A4  2 นิ้ว        จ านวน 24 แฟ้ม  
     59.คลิปด า 2 ขา เบอร์  110       จ านวน 10 กล่อง  
     60.คลิปด า 2 ขา เบอร์  108       จ านวน 10 กล่อง  
     61.ชุดระบายสี สัตว์/ผลไม ้      จ านวน 180 ชุด  
 
 
 



 
 
 

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนายางกลัก(บ้านห้วยหินฝน)  หมู่ 10 ต าบลนายางกลัก  อ าเภอเทพสถิต   
จังหวัดชัยภูมิ  จ านวน  45  รายการ  งบประมาณ  61,200  บาท  (หกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดดังนี้ 

1. กล่องหยอดบล็อก       จ านวน 2 กล่อง  
2.แผ่นปูพ้ืน 0-9 (10ชิ้น)      จ านวน 4 กล่อง 
3. บล็อกไม้สีสัน       จ านวน 2 กล่อง  
4. บล็อกแท่งไม้รูปทรงเรขา      จ านวน 2 กล่อง  
5. ลูกคิดคณิตศาสตร์ ใหญ่      จ านวน 2 กล่อง  
6. ลูกปัดร้อยเชือก       จ านวน 2 กล่อง  
7. เศษส่วนรูปทรงเรขา      จ านวน 2 กล่อง 
8. เศษส่วนรูปสามเหลี่ยม      จ านวน 2 กล่อง 
9. ชุดเรียนรู้เวลาและค าศัพท์      จ านวน 2 กล่อง 
10.จับคู่เศษส่วนโดมีโน      จ านวน 2 กล่อง 
11.จับคู่ตัวเลขนับจ านวน      จ านวน 2 กล่อง 
12.รูปทรงสีสันร้อยเชือก      จ านวน 2 กล่อง 
13.ชุดตัวเลข 0-9(บวก ลบ คูณ หาร)     จ านวน  2 กล่อง 
14.รูปทรงสวมหลัก       จ านวน 2 กล่อง 
15.ค้อนทุบลูกกลิ้ง       จ านวน 2 กล่อง  
16.เจดีย์สวมหลักจัมโบ้      จ านวน 2 กล่อง 
17.บล็อกไล่ล าดับ       จ านวน 2 กล่อง  
18.โดนัทเรขาคณิต       จ านวน 2 กล่อง  



19.บล็อกนุ่มนิ่ม       จ านวน 2 กล่อง 
20.ฝึกลีลามือ 12 ราศี      จ านวน 2 กล่อง 
21.ร้อยเชือกรูปสัตว์-ยานพาหนะ     จ านวน 2 กล่อง 
22.ร้อยเชือก ABC       จ านวน 2 กล่อง 
23.ร้อยเชือกตัวเลข บวก ลบ คูณ หาร      จ านวน 2  กล่อง 
24.เจดีย์สลับสี       จ านวน 2 กล่อง 
25.ลูกกลิ้งแสนสนุก       จ านวน 2 กล่อง 
26.ชุดร้อยเชือก    ก-ฮ      จ านวน 2 กล่อง 
27.ชุด Fast Food       จ านวน 2 กล่อง 
28.ชุดแม่ครัวรุ่นเยาว์       จ านวน 2 กล่อง 
29.ช่างจูเนียร์       จ านวน 2 กล่อง 
30.ชุดงานช่างชุดใหญ่      จ านวน 2 กล่อง 
31.ชุดโฟมช่างหรรษา       จ านวน 2 กล่อง 
32.หนังสือ ชุดอีสปนานาชาติ ชุด 1(ชุดละ 8 เล่ม)   จ านวน 2 กล่อง 

               33.หนังสือ ชุดอีสปนานาชาติ ชุด 2 (ชุดละ 8 เล่ม)   จ านวน 2 กล่อง   
      34.หนังสือ ชุดอีสปนานาชาติ ชุด 3  (ชุดละ 4 เล่ม)   จ านวน 2 กล่อง 
      35.หนังสือชุดพจนานุกรม และคัดลายมือ 2ภาษาไทย-อังกฤษ (ชุดละ 4 เล่ม) จ านวน 2 กล่อง 

     36.หนังสือ ชุดอีสปและนานาชาติ ชุด 4 (ชุดละ 8 เล่ม)     จ านวน 2 กล่อง  
     37.หนังสือนิทานอีสป เล่มเล็ก ชุด 1   2 ภาษา(1ชุด มี 12 เล่ม)     จ านวน 2 กล่อง 
     38.หนังสือนิทานอีสป เล่มเล็ก ชุด 2   2 ภาษา(1ชุด มี12เล่ม)   จ านวน 2 กล่อง 
     39.หนังสือชุดสนุกกับศิลปะค าศัพท์ 2 ภาษา (1 ชุด มี 8 เล่ม)   จ านวน 2 กล่อง 

         40.หนังสืออีสปนานาชาติ เล่มเล็ก ชุด 3  2ภาษา (1 ชุดมี 12 เล่ม)  จ านวน 2 กล่อง 
     41.หนังสืออีสปนานาชาติ เล่มเล็ก ชุด 4  2ภาษา(1 ชุด มี 12 เล่ม)  จ านวน 2 กล่อง 



     42.กระดาษถ่ายเอกสาร       จ านวน 20 รีม  
     43.กระดาษการ์ดสี        จ านวน 5 รีม  
     44.กระดาษโปสเตอร์        จ านวน 5 แผ่น  
     45.ปากกา (1 กล่องมี 50 ด้าม )      จ านวน 1 กล่อง 

 
 
 
 
 
 


