
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ 
เรื่อง  ประกาศสอบราคาจัดซ้ือวัสดุสื่อการเรียนการสอน (วัสดุ ครุภัณฑ และสื่อการเรียนการสอน)   

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบอสุพรรณ  จํานวน  7  ศูนย 
----------------------------------------- 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ    มีความประสงคจะดําเนินการประกาศสอบราคาจัดซ้ือ 
วัสดุสื่อการเรียนการสอน (วัสดุ ครุภัณฑ และสื่อการเรียนการสอน) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบอสุพรรณ   
จํานวน  18  รายการ   รายละเอียด  ดังนี้ 
1.ชุดประชุมอาเซียน  ประกอบดวย 1.โตะประชุม 1 ตัว ขนาด 90x180x 50 ซม. , 2.เกาอ้ี 10 ตัว ขนาด 

30x30x30 ซม. จํานวน  7  ชดุ 
2.ชุดหุนมือสัตวนารัก  (มีเสียง) พรอมหนังสือนิทาน 5 เลม  จํานวน 5 ชุด 
3.ชุดหุนมือสัตวนารัก (แบบมีชื่ออังกฤษ) พรอมนิทาน 5 เลม จํานวน 1 ชุด 
4.แผนกิจกรรมเรียนรูรูปทรงเรขาคณิต ประกอบดวย 1.แผนพีวีซี ขนาด 200x200 ซม. จํานวน 1 แผน , 2.รูปทรง
เรขาคณิต ขนาด 200x20 ซม. จํานวน 30 ชิ้น  จํานวน  6 ชุด 
5.ชุดหนังสือ 3 มิติ  (1 ชุด  มี  11  เลม)  จํานวน  3  ชุด 
6.ชุดหุนมืออาชีพ+ครอบครัว  (1 ชุด มีหุนอาชีพ 10 ตัว  และหุนครอบครัว 6 ตัว)  จํานวน  1 ชุด 
7.หนอนนอยแสนกล  ประกอบดวย  1.ตัวตอเรขาคณิต  6  ชิ้น  2.ลูกบอล  6  ลูก  จํานวน  3  ชุด 
8.ธงชาติประชาคมอาเซียนขนาดตั้งโตะ  ขนาด  15x22.5 ซม.  (1ชุด  11 ชิ้น)  จํานวน  4  ชุด 
9.ชุดเกาอ้ีดอกไม  ประกอบตัวโตะ 36x36x27.5 ซม. เกาอ้ี 36x36x27.5 ซม.  จํานวน  5  ชุด 
10.ชุดลูกเตาแหงการเรียนรู  ชุด A - Z พรอมคําศัพทภาษาอังกฤษ  9 ลูก  จํานวน  1  ชุด 
11.ชุดลูกเตาแหงการเรียนรู ชุด ก - ฮ  พรอมรูปภาพประกอบ/จํานวนนับเลขไทย  9  ลูก  จํานวน  3  ชุด 
12.ชุดลูกเตาแหงการเรียนรู ชุด 1 -10 พรอมรูปภาพประกอบ  6  ลูก  จํานวน  1  ชุด 
13.ชุดลูกเตาแหงการเรียนรู ชุดรูปผลไม พรอมคําศัพทภาษาอังกฤษ  6  ลูก  จํานวน  1  ชุด 
14.ชุด IQ SOFA  ขนาดกวาง 90 ซม. ยาว 200  สูง  60  ซม.  (โซฟาพรอมชั้นวางหนังสือ)  จํานวน  3  ชุด 
15.ชุดฟนสวย  รักษาความสะอาด  ขนาด 17.5x17.5x22 ซม.  จํานวน  1  ชุด 
16.ชุดหุนจําลองเล็ก  10” สูง 27 ซม.  จํานวน  1  ชุด 
17.ชุดเสริมทักษะดานอาชีพ  4  รายการ  505  ชิ้น  (ประกอบดวย  1.ทอมหาสนุก  140 ชิ้น  2.ชุดนอตและสกรู  

100 ชิ้น  3.ชุดรอยกระดุม  190  ชิ้น  4.ชุดบล็อคซาฟารี  75  ชิ้น)  จํานวน  1  ชุด 
18.ชุดพัฒนาการศึกษาพ้ืนฐาน  (จํานวน 3 กลอง/1 ชุด)  1 กลอง  บรรจุ  20 เกม   จํานวน  1  ชุด 
รวมท้ังสิ้น  18  รายการ   

ราคากลาง  527,270.-บาท (-หาแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองรอยเจ็ดสิบบาทถวน-) 

/ผูมีสิทธิ์เสนอ..... 
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ผูมีสิทธิ์เสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 



1. เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ท่ีมีอาชีพขายพัสดุหรือสิ่งของดังกลาวท่ีสอบราคาดังกลาว 
2. ไมเปนผูท่ีถูกแจงเวียนชื่อเปนผูท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหาร     

ราชการสวนทองถ่ิน  ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา 
กําหนดยื่นซองสอบราคาในวันท่ี 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ระหวางเวลา 08.30 น. - 

16.30 น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ท่ีวาการอําเภอสองพ่ี
นอง ชั้น 2) และกําหนดใหยื่นซองสอบราคา ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ ในวันท่ี  28  เดือน
เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงวันท่ี  14  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2557 ระหวางเวลา 08.30 น. - 16.30 น. (เวน
วันหยุดราชการ) 

กําหนดเปดซองสอบราคาในวันท่ี  19  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตน
ไป ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ท่ีวาการอําเภอสองพ่ีนอง 
ชั้น 2) 

ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.-บาท ไดท่ีท่ีทําการองคการบริหารสวน
ตําบลบอสุพรรณ ระหวางวันท่ี  28  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2557 ถึงวันท่ี  14   เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 084–4147478 หรือ 035 – 402279 ตอ 102 (เวนวันหยุดราชการ)  

 
 
 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี   28    เดือนเมษายน  พ.ศ. 2557 

 
 
 
                           (ลงชื่อ) 
          (นายธนวัน    ตันติเกษตรกิจ) 
           นายกองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ 

 



การเปดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจางงานกอสราง 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางท่ีไมใชงานกอสราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ  วัสดุส่ือการเรียนการสอน (วัสดุ ครุภัณฑ และส่ือการเรียนการสอน) สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กตําบลบอสุพรรณ   จํานวน  18  รายการ 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร งบประมาณท้ังส้ิน 530,400 .-บาท  (-หาแสนสามหมื่นส่ีรอยบาทถวน-) 

3. ลักษณะงานโดยสังเขป 

 - วัสดุส่ือการเรียนการสอน (วัสดุ ครุภัณฑ และส่ือการเรียนการสอน) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลบอสุพรรณ   จํานวน  18  รายการ (รายละเอียดแนบทาย)   

4. ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี 25 เมษายน 2558  เปนเงิน  527,270.-บาท    (-หาแสนสองหมื่นเจ็ดพัน

สองรอยเจ็ดสิบหาบาทถวน-) 

5. บัญชีประมาณราคากลาง 
 1. ใบสรุปประมาณราคากลางวัสดุส่ือการเรียนการสอน (วัสดุ ครุภัณฑ และส่ือการเรียนการสอน) 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบอสุพรรณ   จํานวน  18  รายการ 
 
 
 
  
 
 



 ลักษณะงานโดยสังเขป 
 -จัดซื้อวัสดุส่ือการเรียนการสอน (วัสดุ ครุภัณฑ และส่ือการเรียนการสอน) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล 

บอสุพรรณ   จํานวน  18  รายการ   รายละเอียด  ดังนี้ 
 1.ชุดประชุมอาเซียน  ประกอบดวย 1.โตะประชุม 1 ตัว ขนาด 90x180x 50 ซม. , 2.เกาอ้ี 10 ตัว ขนาด 
 30x30x30 ซม. จํานวน  7  ชุด 
 2.ชุดหุนมือสัตวนารัก  (มีเสียง) พรอมหนังสือนิทาน 5 เลม  จํานวน 5 ชุด 
 3.ชุดหุนมือสัตวนารัก (แบบมีชื่ออังกฤษ) พรอมนิทาน 5 เลม จํานวน 1 ชุด 
 4.แผนกิจกรรมเรียนรูรูปทรงเรขาคณิต ประกอบดวย 1.แผนพีวีซี ขนาด 200x200 ซม. จํานวน 1 แผน , 2.
 รูปทรงเรขาคณิต ขนาด 200x20 ซม. จํานวน 30 ชิ้น  จํานวน  6 ชุด 
 5.ชุดหนังสือ 3 มิติ  (1 ชุด  มี  11  เลม)  จํานวน  3  ชุด 
 6.ชุดหุนมืออาชีพ+ครอบครัว  (1 ชุด มีหุนอาชีพ 10 ตัว  และหุนครอบครัว 6 ตัว)  จํานวน  1 ชุด 
 7.หนอนนอยแสนกล  ประกอบดวย  1.ตัวตอเรขาคณิต  6  ชิ้น  2.ลูกบอล  6  ลูก  จํานวน  3  ชุด 
 8.ธงชาติประชาคมอาเซียนขนาดตั้งโตะ  ขนาด  15x22.5 ซม.  (1ชุด  11 ชิ้น)  จํานวน  4  ชุด 
 9.ชุดเกาอี้ดอกไม  ประกอบตัวโตะ 36x36x27.5 ซม. เกาอี้ 36x36x27.5 ซม.  จํานวน  5  ชุด 
 10.ชุดลูกเตาแหงการเรียนรู  ชุด A - Z พรอมคําศัพทภาษาอังกฤษ  9 ลูก  จํานวน  1  ชุด 
 11.ชุดลูกเตาแหงการเรียนรู ชุด ก - ฮ  พรอมรูปภาพประกอบ/จํานวนนับเลขไทย  9  ลูก  จํานวน  3  ชุด 
 12.ชุดลูกเตาแหงการเรียนรู ชุด 1 -10 พรอมรูปภาพประกอบ  6  ลูก  จํานวน  1  ชุด 
 13.ชุดลูกเตาแหงการเรียนรู ชุดรูปผลไม พรอมคําศัพทภาษาอังกฤษ  6  ลูก  จํานวน  1  ชุด 
 14.ชุด IQ SOFA  ขนาดกวาง 90 ซม. ยาว 200  สูง  60  ซม.  (โซฟาพรอมชั้นวางหนังสือ) จํานวน 3 ชุด 
 15.ชุดฟนสวย  รักษาความสะอาด  ขนาด 17.5x17.5x22 ซม.  จํานวน  1  ชุด 
 16.ชุดหุนจําลองเล็ก  10” สูง 27 ซม.  จํานวน  1  ชุด 
 17.ชุดเสริมทักษะดานอาชีพ  4  รายการ  505  ชิ้น  (ประกอบดวย  1.ทอมหาสนุก  140 ชิ้น  2.ชุดนอต 
 และสกรู  100 ชิ้น  3.ชุดรอยกระดุม  190  ชิ้น  4.ชุดบล็อคซาฟารี  75  ชิ้น)  จํานวน  1  ชุด 
 18.ชุดพัฒนาการศึกษาพื้นฐาน  (จํานวน 3 กลอง/1 ชุด)  1 กลอง  บรรจุ  20 เกม   จํานวน  1  ชุด 
 

 

 

 



 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ 
เรื่อง ประกาศผลผูชนะการสอบราคาจางเหมางานโครงการจัดซ้ือวัสดุสื่อการเรียนการสอน (วัสดุ ครุภัณฑ และสื่อการเรียน

การสอน)  จํานวน  18  รายการ  ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบอสุพรรณ     
------------------------------------ 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ    ไดดําเนินการประกาศสอบราคาเม่ือวันท่ี 28  เมษายน 
2557  เรื่อง สอบราคาจัดซ้ือวัสดุสื่อการเรียนการสอน (วัสดุ ครุภัณฑ และสื่อการเรียนการสอน) จํานวน  18  รายการ  
ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบอสุพรรณ  ซ่ึงไดทําการเปดซองสอบราคา และพิจารณาราคาเสร็จสิ้นแลวในวันท่ี 19
พฤษภาคม  2557   มีผูเสนอราคาดังนี้ 
 
 1………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………. 
 2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 

  
  ซ่ึงปรากฏวา..………………………………………………………………………………..…………….. เปนผูเสนอราคาต่ําสุด 
ซ่ึงมีคุณสมบัติตรงตามประกาศขององคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณครั้งนี้ เสนอราคา......................................……..บาท 
(……………………..……….…..………….………….………………) ราคานี้ไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว  สามารถประหยัดงบประมาณได   
1,400.-  บาท หรือคิดเปนรอยละ  0.26  ของเงินงบประมาณท่ีตั้งไว     จึงขอประกาศให   บริษัท สินปญญาอีควีปเมนท 
จํากัด  เปนผูชนะการสอบราคาครั้งนี้   
   
  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี  21  เดือน  พฤษภาคม    พ.ศ. 2557 
 
 
 

       (ลงชื่อ) 
                   (นายธนวัน   ตันติเกษตรกิจ) 
           นายกองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ 

525,870.- 

บริษัท สินปญญาอีควิปเมนท จํากัด 

   -หาแสนสองหม่ืนหาพันแปดรอยเจ็ดสิบบาทถวน- 

ราน ตราสินสถาพร เซอรวิส    เสนอราคาเปนเงิน  527,270.-บาท 

บริษัท สินปญญา อีควิปเมนท จํากัด   เสนอราคาเปนเงิน  525,870.-บาท 


