
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เลขท่ี ๑๒๒/๒๕๕๘ 
เรื่อง สอบราคาซ้ือวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา จํานวน ๑๒๒ รายการ 

--------------------------------- 
 

                มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบราคาซ้ือวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา จํานวน        
๑๒๒ รายการ ตามรายการ ดังนี้  

- วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา จํานวน ๑๒๒   รายการ  
 
            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                    ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ 
                    ๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ          
ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                    ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
สอบราคาซ้ือครั้งนี้ 
                  ๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาซองเสนอราคาหากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบอํานาจ
ไม่มารับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมและไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
                    ๖. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ ดังนี้ 
                                      (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดง บัญชี
รายรับ รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
                                      (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการจัดซ้ือ 
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement: e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
                                      (๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงิน      
แต่ละครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจ รับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

          กําหนดรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันท่ี  ๒๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น.             
ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

 

 



-๒- 

 

            กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ต้ังแต่เวลา 
๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และกําหนด
เปิดซองใบเสนอราคาในวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซ้ือ ชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน)  ได้ท่ี งานการเงิน 
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.crru.ac.th และ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๒ ในวันและเวลาราชการ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นารี จิตรรักษา) 
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

 อธิการบดี 



เอกสาร สอบราคาซ้ือ เลขท่ี ๑๒๒/๒๕๕๘ 
สอบราคาซ้ือวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา จํานวน ๑๒๒ รายการ 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

...................................................... 
 

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์          
จะสอบราคาซ้ือวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา จํานวน ๑๒๒ รายการ ตามรายการ ดังนี้  

- วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา จํานวน ๑๒๒   รายการ  
 
ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 
 
                 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                       ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสัญญาซ้ือขาย 
                       ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                (๑) หลักประกันสัญญา 
                                (๒) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
                       ๑.๕ บทนิยาม 
                                (๑) ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                       ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
                                (๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒  
  
                 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                       ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ี สอบราคาซ้ือ 
                       ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ สอบราคา 
หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                       ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย      
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

                 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง      
ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
                       ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                        (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ           
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                        (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้
เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
                                (๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ       
๑.๖ (๑) 
                       ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                                (๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอํานาจให้
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ        
๑.๖ (๒) 
 
                 ๔. การเสนอราคา 
                       ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ 
ท้ังสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอต้องระบุ
ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลง
ลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                       ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอ
จะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวม
ท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง จนกระท่ังส่งมอบพัสดุ
ให้ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
 



-๓- 
 

                                         ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดซอง       
ใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้ 
                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ซ้ือขาย 
                       ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุ
ครุภัณฑ์การศึกษา ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                สําหรับแค็ตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง โดย
ผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแค็ตตาล็อกผู้
เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                       ๔.๕ ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสาร สอบราคา ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเง่ือนไขในเอกสาร สอบราคา 
                       ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซ้ือวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา จํานวน ๑๒๒ รายการ โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า "ใบเสนอ
ราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขท่ี ๑๒๒/๒๕๕๘" ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ในวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 

                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละ
รายว่า เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ 
และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                                หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอ
ราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอ
ราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทํา
ดังกล่าว 
                                ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง
จากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด 
                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ ต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 
 
 



-๔- 
 

                                การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้ มีการขยายระยะเวลาการเปิดซอง              
ใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง
และในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซอง       
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 
                 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
                       ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะไม่
รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไข
ของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายเท่านั้น 
                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด 
หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา.. 
                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา ท่ีเป็นสาระสําคัญ 
หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                                (๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
                       ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับผู้
เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                       ๕.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ 
และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ 
รวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็น
ผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                       ๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซอง สอบราคาว่า ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ 
วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 
๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๖ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 



-๕- 
 

                                ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
 
                 ๖. การทําสัญญาซ้ือขาย 
                       ๖.๑ ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการ นับแต่วันท่ีทําข้อตกลงซ้ือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                       ๖.๒ ในกรณีผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ       
สอบราคา จะต้องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน   
นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของท่ี        
สอบราคาได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
                                (๑) เงินสด 
                                (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญา
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทําการ 
                                (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 
๑.๔ (๑) 
                                (๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                                (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย)      
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 
 
                 ๗. อัตราค่าปรับ 
                       ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 
 
                 ๘. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                       ผู้ชนะการ สอบราคา ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ 
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน  
นับถัดจากวันท่ีผู้ซ้ือรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ี
ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
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                  ๙. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                       ๙.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือเงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ 
                                การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุ
จาก เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ แล้วเท่านั้น 
                       ๙.๒ เม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซ้ือ
สิ่งของตาม สอบราคาซ้ือ แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามา
โดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  
                                (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน    
๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                (๒) จัดการให้สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย 
ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี  
                       ๙.๓ ผู้เสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย
อ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๙.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  
   
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขท่ี 122/2558 

 

ชุด Human - Aminal  Anatomy and Space Model 

 

1. Tiger Anatomy Model  จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียด : ทําจากพลาสติก จําลองโครงสร้างและตําแหน่งอวัยวะภายในของเสือ จํานวน 28 ช้ิน 
      

 

      2. Giraff Anatomy Model จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียด : ทําจากพลาสติก จําลองโครงสร้างและตําแหน่งอวัยวะภายในของยีราฟ จํานวน 27 ช้ิน 

 

 
 
     3. White Shark Anatomy Model จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียด : ทําจากพลาสติก จําลองโครงสร้างและตําแหน่งอวัยวะภายในของฉลาม จํานวน 20 ช้ิน  
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4. CROCODILE Anatomy  Model จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียด : ทําจากพลาสติก จําลองโครงสร้างและตําแหน่งอวัยวะภายในของจระเข้ จํานวน 26 ช้ิน  

 

5. Horse Anatomy Model จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียด : ทําจากพลาสติก จําลองโครงสร้างและตําแหน่งอวัยวะภายในของม้า จํานวน 26 ช้ิน  
 

 
6. Pig Anatomy Model จํานวน 2 ชุด 

รายละเอียด : ทําจากพลาสติก จําลองโครงสร้างและตําแหน่งอวัยวะภายในของหมู จํานวน 19 ช้ิน  
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7. Frog Anatomy Model จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียด : ทําจากพลาสติก จําลองโครงสร้างและตําแหน่งอวัยวะภายในของกบจํานวน 31 ช้ิน  

 

8. Scorpion Anatomy Model จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียด : ทําจากพลาสติก จําลองโครงสร้างและตําแหน่งอวัยวะภายในของแมงป่อง จํานวน 19 ช้ิน  

 

9. Dog Anatomy Model จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียด : ทําจากพลาสติก จําลองโครงสร้างและตําแหน่งอวัยวะภายในของสุนัข จํานวน 29 ช้ิน  
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10. ORCA ANATOMY MODEL จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียด : ทําจากพลาสติก จําลองโครงสร้างและตําแหน่งอวัยวะภายในของปลาวาฬ จํานวน 16 ช้ิน  

 

 

11. T-Rex Anatomy Model จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียด : ทําจากพลาสติก จําลองโครงสร้างและตําแหน่งอวัยวะภายในของไดโนเสาร์ T-REX จํานวน 36 ช้ิน  

 

 

12. Triceratops Anatomy Model จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียด : ทําจากพลาสติก จําลองโครงสร้างและตําแหน่งอวัยวะภายในของไดโนเสาร์ Triceratops  
จํานวน 46 ช้ิน  
 

 



- 5 - 
 

 

13. Brachiosuarus Anatomy Model จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียด :  ทําจากพลาสติก จําลองโครงสร้างและตําแหน่งอวัยวะภายในของไดโนเสาร์ Brachiosuarus 
จํานวน 42 ช้ิน  

 

14. VELOCIRAPTOR ANATOMY MODEL จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียด :  ทําจากพลาสติก จําลองโครงสร้างและตําแหน่งอวัยวะภายในของไดโนเสาร์ Raptor จํานวน 29 
ช้ิน  

 

 
15. SATURN V ROCKET CUTAWAY 1 : 100  จํานวน 2 ชุด 

รายละเอียด :  ทําจากพลาสติก จําลองโครงสร้างและช้ินส่วนของจรวดขับเคล่ือนกระสวยอวกาศ จํานวน 180 ช้ิน 
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16. SPACE SHUTTLE CUTAWAY 1 : 72 จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียด :  ทําจากพลาสติก จําลองโครงสร้างและช้ินส่วนของกระสวยอวกาศ จํานวน 143 ช้ิน 

 

17. EYEBALL ANATOMY MODEL จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียด :  ทําจากพลาสติก จําลองโครงสร้างและส่วนประกอบของ ดวงตา จํานวน 32 ช้ิน 

 

18. Human Torso Model จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียด :  ทําจากพลาสติก จําลองโครงสร้างและส่วนประกอบของ ร่ายการมนุษย์ จํานวน 32 ช้ิน 
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19. Human Heart Model จํานวน 2 ชุด 

รายละเอียด :  ทําจากพลาสติก จําลองโครงสร้างและส่วนประกอบของ หัวใจ จํานวน 31 ช้ิน 

 
 

20. Pregnancy Pelvis Model จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียด :  ทําจากพลาสติก จําลองโครงสร้างและส่วนประกอบของ ครรภ์มารดา จํานวน 27 ช้ิน 

 
 

21. Human Muscle and Skeleton Model  จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียด :  ทําจากพลาสติก จําลองโครงสร้างและส่วนประกอบของกล้ามเน้ือและกระดูกมนุษย์           
จํานวน 46 ช้ิน 
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22. Human Skeleton Model จํานวน 2 ชุด 

รายละเอียด :  ทําจากพลาสติก จําลองโครงสร้างและส่วนประกอบของ กระดูกมนุษย์ จํานวน 46 ช้ิน 

 
23. CRANIAL nerve skull Model จํานวน 2 ชุด 

รายละเอียด :  ทําจากพลาสติก จําลองโครงสร้างและส่วนประกอบของ ระบบประสาทสมอง จํานวน 39 ช้ิน 

 

24. Triple-Root Molar Model จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียด :  ทําจากพลาสติก จําลองโครงสร้างและส่วนประกอบของ ฟันกราม จํานวน 23 ช้ิน 
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25. Female Reproductive system Model จํานวน 2 ชุด 

รายละเอียด :  ทําจากพลาสติก จําลองโครงสร้างและส่วนประกอบของอวัยวะสืบพันธ์เพศหญิง จํานวน 19 ช้ิน 

 

 

26. Male Reproductive system Model จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียด :  ทําจากพลาสติก จําลองโครงสร้างและส่วนประกอบของ อวัยวะสืบพันธ์เพศชาย จํานวน 23 ช้ิน 

 
27. Human Head Model จํานวน 2 ชุด 

รายละเอียด :  ทําจากพลาสติก จําลองโครงสร้างและส่วนประกอบของ ศีรษะ จํานวน14 ช้ิน 
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28. Human Skin Model จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียด :  ทําจากพลาสติก จําลองโครงสร้างและส่วนประกอบของ ผิวหนังมนุษย์ จํานวน 19 ช้ิน 

 
 

29. Transparent Pregnancy Torso Model จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียด :  ทําจากพลาสติก จําลองโครงสร้างและส่วนประกอบของแบบใส สตรีมีครรภ์ จํานวน 41 ช้ิน 

 

30. 13" Transparent Human Body Model จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียด :  ทําจากพลาสติก จําลองโครงสร้างและส่วนประกอบของแบบใส ร่างกายมนุษย์ 13น้ิว         
จํานวน 60 ช้ิน 
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ชุด หนังสือ BIGBOOK และ หนังสือ Popup 
 

 

31. ชุดนิทานอีสป ไทย-อังกฤษ : แม่ปูกับลูกปู (Big Book) จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียด :  หนังสือ BigBook ขนาดใหญ่ 
 

 

32. ชุดนิทานอีสป ไทย-อังกฤษ : สุนัขล่าเน้ือ (Big Book) จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียด  : หนังสือ BigBook ขนาดใหญ่ 
 

 

33. ชุดนิทาน อีสป ไทย-อังกฤษ : เด็กเล้ียงแกะ (Big Book) จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียด : หนังสือ BigBook ขนาดใหญ่ 
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34. ชุดนิทาน อีสป ไทย-อังกฤษ : สุนัขกับเงา (Big Book) จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียด : หนังสือ BigBook ขนาดใหญ่ 
 

 

35. หนังสือชุดส่งเสริมการอ่าน ไทย-อังกฤษ : แม่นม (Big Book) จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียด : หนังสือ BigBook ขนาดใหญ่ 
 

 

36. หนังสือชุดส่งเสริมการอ่าน ไทย-อังกฤษ : หมาน้อยผู้มาใหม่ (Big Book) จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียด : หนังสือ BigBook ขนาดใหญ่ 
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37. ชุดนิทานอีสป ไทย-อังกฤษ : ม้ากับลาย (Big Book) จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียด : หนังสือ BigBook ขนาดใหญ่ 
 

 

38. หนังสือชุดส่งเสริมการอ่าน ไทย-อังกฤษ : ลุงเต่าเล่าเรื่องไดโนเสาร์ไทรานโนซอรัส (Big Book) จํานวน 1 
ชุด 

รายละเอียด : หนังสือ BigBook ขนาดใหญ่ 
 

 

39. หนังสือชุดส่งเสริมการอ่าน ไทย-อังกฤษ : นกพิราบสนามหลวง (Big Book) จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียด : หนังสือ BigBook ขนาดใหญ่ 
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40. หนังสือชุดส่งเสริมการอ่าน ไทย-อังกฤษ : มหัศจรรย์แห่งกรด-เบส (Big Book) จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียด : หนังสือ BigBook ขนาดใหญ่ 
 

 

41. หนังสือชุดส่งเสริมการอ่านไทย-อังกฤษ: ดอกไม้สองสีกับท่อลาเลียงของพืช (Big Book) จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียด : หนังสือ BigBook ขนาดใหญ่ 
 

 

42. หนังสือชุดส่งเสริมการอ่าน ไทย-อังกฤษ : เครื่องรดน้าอัตโนมัติ (Big Book) จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียด : หนังสือ BigBook ขนาดใหญ่ 
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43. หนังสือ POPUP สัตว์โลกใต้ทะเลลึก  (English) จํานวน 5 ชุด 
รายละเอียด : หนังสือ Popup สัตว์โลกใต้ทะเล 6  ชนิด (มังกรทะใบไม้,ปลาสิงโต,ฉลามเสือ,ปลากระเบน,
ปลาหมึกยักษ์, ปลาViper fish) ขนาดไม่น้อยกว่า 24x30x3 ซม. 
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 ชุดการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
 

 

44. Car-HelecopterAir Engine จํานวน 3 ชุด 
รายละเอียด : ทําจากพลาสติก ทดลองพลังงานลมในการขับเคล่ือน รถและเฮลิคอปเตอร์ 

 

45. โครงกระดูกไดโนเสาร์ T-REX จําลอง ขนาด 1:35 ขนาด ยาว 90 ซม. จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียด : ทําจากพลาสติก ประกอบด้วยช้ินส่วนไดโนเสาร์ ขนาด 1:35 จํานวน50 ช้ิน พร้อมขาต้ัง ความยาว 
90 ซม. 

 
46. Crystal Making Experiment Set จํานวน 3 ชุด 

รายละเอียด : ชุดเครื่องทําผลึกคริสตัล  
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47. 3D Electronic cercuit  จํานวน 3 ชุด 
รายละเอียด : ชุดศึกษาทดลอง วงจรอิเลคทรอนิค แบบ 3 มิติ  

 

48. 3D Pumping Hearts จํานวน 3 ชุด 
รายละเอียด : ชุดศึกษาทดลอง ระบบการปั้มโลหิต ของหัวใจ แบบ 3 มิติ  

 

49. Electronic Playground จํานวน 3 ชุด 
รายละเอียด : ชุดศึกษาทดลอง กลไก เคล่ือนไหวของเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น 
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50. ชุดทดลองยานพาหนะด้วยเคร่ืองควบคุมระยะไกล (Remote Contralled Vehicle) จํานวน 3 ชุด 
รายละเอียด : ทําจากพลาสติก ประกอบด้วยช้ินส่วนประกอบเป็นยานพาหนะรูปทรงต่าง ๆ สามารถควบคุม
เคล่ือนไหว ได้ด้วยรีโมคอนโทรล แบบไร้สาย 

 

51. ชุดการทดลองพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar ) จํานวน 3 ชุด 
รายละเอียด : ทําจากพลาสติก ประกอบด้วยการทดลองพลังงานแสงอาทิตย์สําหรับเด็ก 30 แบบการทดลอง 
เข้าใจง่าย 

 

52. ชุดการทดลองพลังงานไฟฟ้า (Electric discovery) จํานวน 3 ชุด 
รายละเอียด : ทําจากพลาสติก ประกอบด้วยชุดทดสอบไฟฟ้าสําหรับเด็ก เรื่อง วงจร ตัวต้านทาน ฟิวส์ สวิทช์ ฯ 
เข้าใจง่าย 
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53. ชุดทดลองการทํางานพลังงานนํ้า (Water power) จํานวน 3 ชุด 
รายละเอียด : ทําจากพลาสติก ประกอบด้วยชุดทดสอบไฟฟ้าสําหรับนํ้าสําหรับเด็ก เรื่องปริมาตร แรงดัน ฯ เข้าใจ
ง่าย 

 

54. ชุดการทดลองขับเคล่ือนยานพาหนะด้วยพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicles) จํานวน 3 ชุด 
รายละเอียด : ทําจากพลาสติก ประกอบด้วยชุดทดสอบกลไกขับเคล่ือนยานพาหนะ ประกอบด้วย กลไก
ยานพาหนะรถตัก และ กลไกยานพาหนะรถส่งสัญญาณ โดยใช้แบตเตอร์รี่ 

 

55. ชุดการทดลองพลังงานลม (Wind Power) จํานวน 3 ชุด 
รายละเอียด : ชุดทดลอง พลังงานลมในการสร้างเครื่องร่อน สําหรับเด็ก เข้าใจง่าย 
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56. ชุดการทดลองพลังงานทางทดแทน (Eco Power) จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียด : ชุดการทดลอง พลังงานทดแทนต่างๆ เช่น พลังงานนํ้า พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงาน
ปฏิกิริยาเคมี รวม 50 การทดลอง สําหรับเด็ก เข้าใจง่าย 

 

57. ชุดการทดลองการเคล่ือนท่ี  (Dymanics ) จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียด : ชุดการทดลอง เรื่องการเคล่ือนท่ี รวม 45 การทดลอง สําหรับเด็ก เข้าใจง่าย 

 

58. หุ่นยนต์ไจโร พลังงานจลย์และการปรับสมดุล จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียด : ทําจากพลาสติก ประกอบได้มากกว่า 7 รูปแบบ จํานวน 100 ช้ิน ต่อชุด 

 



- 21 - 
 

 

 

59. หุ่นยนต์ไวโบร เคล่ือนที่โดยการแปลงพลังงานส่ัน เป็นพลังงานจลย์ จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียด : ทําจากพลาสติก ประกอบได้มากกว่า 7 รูปแบบ จํานวน 80 ช้ิน ต่อชุด 
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 ส่ือการเรียนรู้เสริมทักษะและพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และ IQ 
 

 

60. ตัวต่อ เรียนรู้ Roller Coster 1600 ช้ิน พร้อมมอเตอร์ จํานวน 3 ชุด 
รายละเอียด : ทําจากพลาสติก ประกอบด้วยช้ินส่วนตัวต่อ จํานวน 1600 ช้ิน ประกอบเป็นรูปรางรถไฟเหาะตี
ลังกา มีมอเตอร์ขับเคล่ือน 

 

61. ตัวต่อ เรียนรู้ Pulleys(3 in 1)  170 ช้ิน จํานวน 12 ชุด 
รายละเอียด : ทําจากพลาสติก ประกอบด้วยช้ินส่วนตัวต่อ จํานวน 170 ช้ิน เรียนรู้ เรื่อง ลูกรอก  ต่อได้ 3 แบบ  

 
 

62. ตัวต่อ เรียนรู้ Wheel & Axle(5 in 1)  243 ช้ิน จํานวน 12 ชุด 
รายละเอียด : ทําจากพลาสติก ประกอบด้วยช้ินส่วนตัวต่อ จํานวน 243 ช้ิน เรียนรู้ เรื่อง ล้อและเพลา ต่อได้       
5 แบบ 
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63. ตัวต่อ เรียนรู้ Gear Transmission(5 in 1)  281 ช้ิน จํานวน 12 ชุด 
รายละเอียด : ทําจากพลาสติก ประกอบด้วยช้ินส่วนตัวต่อ จํานวน 281 ช้ิน เรียนรู้ เรื่อง ฟันเฟือง ต่อได้ 5 แบบ 

 

 

64. ตัวต่อ เรียนรู้ Lever(5 in 1） 310 ช้ิน จํานวน 12 ชุด 
รายละเอียด : ทําจากพลาสติก ประกอบด้วยช้ินส่วนตัวต่อ จํานวน 310 ช้ิน เรียนรู้ เรื่องคานและการงัด ต่อได้ 5 
แบบ 

 

 

65. ตัวต่อ Speed Boat มีมอเตอร์ 190 ช้ิน จํานวน 3 ชุด 
รายละเอียด : ทําจากพลาสติก ประกอบด้วยช้ินส่วนตัวต่อ จํานวน 190 ช้ิน ประกอบเป็นเรือ สามารถขับเคล่ือน
ได้โดยใช้มอเตอร์ 
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66. JuNIOR ENGINEER ตัวต่อวิศวกรน้อย 78 ช้ิน จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียด : ตัวต่อพลาสติกรูปทรงต่าง ๆ พร้อม ล้อ ประแจ น็อต ไขควงพลาสติก จํานวนไม่น้อยกว่า 78 ช้ิน  
สามารถประกอบได้ไม่น้อยกว่า 45 แบบ บรรจุในกล่องพลาสติก ขนาด 34 x23x17 ซม. 

 

67. Junior  ENGINEER MAGIC GEARS 72 model 100 ช้ิน จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียด : ทําจากพลาสติก ประกอบด้วยตัวต่อพร้อมฟันเฟือง จํานวน 100 ช้ิน สามารถต่อได้ ไม่น้อยกว่า 72 
แบบ บรรจุในกล่องพลาสติกมีฝาปิด 

 

 

68. Connect-A-CUBE จํานวน 100 ช้ิน จํานวน 3 ชุด 
รายละเอียด : ทําจากพลาสติก ประกอบด้วยตัวต่อลูกบาศก์ พลาสติก จํานวน 100 ช้ิน  พร้อมฐานวางตัวต่อ 
จํานวน 2 แผ่น บรรจุในกล่องพลาสติกมีฝาปิด 
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69. JUMBO Connect-A-CUBE สําหรับครูผู้สอน 100 ช้ิน จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียด : ทําจากพลาสติก ประกอบด้วยตัวต่อลูกบาศก์พลาสติกขนาดใหญ่ 4 x 4 x 4 ซม.   จํานวน 100 ช้ิน  
พร้อมฐานวางตัวต่อ จํานวน 2 แผ่น บรรจุในกล่องพลาสติกมีฝาปิด 

 

70. LINKABLE ABACUS ชุดคณิตศาสตร์เส้นจํานวน จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียด : ประกอบด้วยฐานขนาด 2.8x6x3.5 ซม. จํานวน 5 ช้ิน ,เสา 5 ช้ิน ,ลูกบาศก์ ขนาด 2x2x2 ซม.  75 
ช้ิน ,การ์ด 54 แผ่น จํานวนรวม 139 ช้ิน บรรจุกล่องพลาสติกขนาด 28 x 17 x 10 ซม. 

 

71. PEG BORD SET  144 ช้ิน พร้อมแผ่นการ์ด จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียด : ประกอบด้วยเสาหมุด 6 สี จํานวน 120 แท่ง, เชือกร้อย 4 เส้น, แผ่นกระดาน EVA สําหรับปักหมุด 
จํานวน 4 แผ่น, แผ่นการรูปแบบ จํานวน 16 แผ่น จํานวนรวมทั้งหมด 144 ช้ิน  
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72. MATH BALANCE จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียด : เครื่องช่ัง 2 แขน ทําจากพลาสติก พร้อมการ์ด 30 แผ่น และตุ้มนํ้าหนัก 

 

 

 

73. VOLUME RELATIONSHIP SET จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียด : ทําจากพลาสติก ประกอบด้วยรูปทรงเรขาคณิต จํานวน 5 ช้ิน แต่ละช้ินมีฐานขนาด 10 ซม. สูง 10 
ซม. สามารถบรรจุนํ้าหรือของเหลวได้ 

 

74. Plastic Tangram จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียด : ทําจากพลาสติก ประกอบด้วยแผ่นรูปสามเหล่ียมหลากสีสัน จํานวน 100 ช้ิน 
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75. All-in-One Learning Board จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียด : แผ่นกระดานพลาสติก ขนาด 84x70 ซม. พร้อมฝาครอบใส ขนาด 56x72 ซม. มีรูสําหรับเสียง
บล็อคเต็มท้ังแผ่นกระดาน 

 

76. Panel Stand C จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียด : ทําจากท่อพลาสติกทรง จํานวน 39 ช้ิน ต่อเป็นช้ันวางกระดาน พร้อมช้ันวางของด้านล่าง มีล้อเข็น
ไปมาได้ 

 

 

77. GEO Blocks 224 ช้ิน จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียด : ประกอบด้วยช้ินส่วนพลาสติก รูปทรงเรขาคณิตพร้อมหมุดปัก จํานวน 4 รูปทรง 4 สี รวม 224 ช้ิน 
บรรจุกล่องพลาสติก ขนาด 37 x23 x 16 ซม. 
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78. GEO Blocks Work Cards  1 ชุดมี 6 แผ่น จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียด : แผ่นการ์ดขนาดไม่น้อยกว่า 50x 60ซม. จํานวน 6 แบบ 6 แผ่น พิมพ์ 4 สีสีสวยงาม  ใช้คู่กับ Geo 
Blocks 

 

79. Mosaic Tile จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียด : ประกอบด้วยช้ินส่วนพลาสติกส่ีเหล่ียมพร้อมหมุดปัก ขนาดไม่น้อยกว่า 8x8 ซม. จํานวน 50 ช้ิน แต่
ละช้ินเป็นภาพ รูปเรขาคณิตแบบต่าง ๆ บรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกมีฝาปิด ขนาด 37 x 23 x 16 ซม. 

 

 

80. Mosaic Tiler Work Cards 1 ชุดมี 6 แผ่น จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียด : แผ่นการ์ดขนาดไม่น้อยกว่า 50x 60ซม. จํานวน 6 แบบ 6 แผ่น พิมพ์ 4 สีสีสวยงาม ใช้คู่กับ 
Mosaic Tile 
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81. Word Building Center 31 ช้ิน จํานวน 4 ชุด 
รายละเอียด : ประกอบด้วยช้ินส่วนพลาสติกส่ีเหล่ียมพร้อมหมุดปัก ขนาดไม่น้อยกว่า 8x8 ซม. จํานวน 31 ช้ิน แต่
ละช้ินเป็นภาพตัวอักษรภาษาอังกฤษ บรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกมีฝาปิด ขนาด 37 x 23 x 16 ซม. 

 

 

 

82. Word Building Work Cards 1 ชุดมี 6 แผ่น จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียด : แผ่นการ์ดขนาดไม่น้อยกว่า 50x 60ซม. จํานวน 6 แบบ 6 แผ่น พิมพ์ 4 สีสีสวยงาม ใช้คู่กับ Word 
Building Center 

 

 

83. Gear Kid  70 ช้ิน จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียด : ประกอบด้วยช้ินพลาสติกฟันเฟือง ขนาดเล็ก 16 ช้ิน และขนาดใหญ่ 15 ช้ิน พร้อมแกนหมุดเฟือง 
35 ช้ิน  รวมไม่น้อยกว่า 70 ช้ิน บรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกมีฝาปิด ขนาด 37x23x16 ซม. 
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84. Work Cards For Gear Kid 1 ชุดมี 6 แผ่น จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียด : แผ่นการ์ดขนาดไม่น้อยกว่า 50x 60ซม. จํานวน 6 แบบ 6 แผ่น พิมพ์ 4 สีสีสวยงาม ใช้คู่กับ     
Gear kid  

 

 

85. ลูกบอล รางเด่ียว 360 องศา ฝึกกล้ามเน้ือมือ พลาสติก จํานวน 5 ชุด 
รายละเอียด : ทําจากพลาสติก เป็นแท่นเล้ียงลูกบอลรอบ 360 องศา เพื่อฝึกสมาธิ และความสมดุล  

 

 

86. ถาดเล้ียงบอลฝึกทักษะ วงล้อไม่รู้จบ  พลาสติก จํานวน 5 ชุด 
รายละเอียด : ทําจากพลาสติก มีรางสําหรับเล้ียงลูกบอล วนไปมา เพื่อฝึกสมาธิ และความสมดุล  
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87. ราง Roller Coster  ยาว 3200 ซม. พร้อมมอเตอร์ จํานวน 3 ชุด 
รายละเอียด : ทําจากพลาสติกและเหล็ก ประกอบด้วยราง Roller coster มอเตอร์ ลูกบอล ชุดเสาค้ํายัน 
ประกอบเป็นรางว่ิง ยาวไม่น้อยกว่า 3200 ซม. 
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 ส่ือการส่งเสริมจินตนาการและบทบาทสมมติ 
 

 
88. แผ่นโฟมปูพื้น 1*1 เมตรหนา 20 มม. จํานวน 58 ชุด 

รายละเอียด : แผ่นโฟม EVA ขนาด 1 x 1 เมตร หนา 10 มม. สีสันสดใส สีปลอดสารพิษ 

 

89. โต๊ะครึ่งวงกลม พร้อมเก้าอ้ีหนูน้อย พลาสติก จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียด : โต๊ะครึ่งวงกลม ทําจากพลาสติก ขาโต๊ะเป็นเหล็กอบสีฝุ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 x 120 x 50 ซม. 
เก้าอ้ีทําจากพลาสติกหล่อข้ึนรูปช้ินเดียว พร้อมช่องเก็บหนังสือด้านหลังเก้าอ้ี  1 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม 
1 ตัว และ เก้าอ้ี 1 ตัว 

 

90. โต๊ะสนาม+ม้าน่ังติดกัน พลาสติก พื้นโต๊ะปรับระดับได้ ขนาด 77x77x52 ซม. จํานวน 5 ชุด 
รายละเอียด : โต๊ะสนามพร้อมม้าน่ัง 2 ข้าง ประกอบติดกัน ทําจากพลาสติกโพลีเอทธิลีน ขนาด 77 x 77 x 52 
ซม. พื้น โต๊ะสามารถปรับระดับความสูงได้ 3 ระดับ  



- 33 - 
 

 

 

91. ช้ันเก็บของเล่นน็อคดาวน์ ถาดสไลด์ พลาสติก จํานวน 6 ชุด 
รายละเอียด : ทําจากพลาสติกโพลีเอทธิลีน ขนาด 32x45x82 ซม. มีถาดใส่ของเล่นสไลด์เข้าออกได้ 3 ถาด, 
สามารถนําช้ันของเล่นหลาย ๆ ตัวมาต่อกันเป็นช้ินเดียวกันได้ 

 

92. เตาหนูน้อย  จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียด : ทําจากไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 40 x 94 ซม. 

 

93. ซิงค์หนูน้อย  จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียด : ทําจากไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 40 x 94 ซม. 
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94. ตู้เย็นหนูน้อย  จํานวน 1 ชุด  
รายละเอียด : ทําจากไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 27 x 38 x 70 ซม. เป็นตู้เย็น 2 ช้ัน 2 ประตู 

 

95. ไมโครเวฟหนูน้อย  จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียด : ทําจากไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 x 20 x 15 ซม. 

 

96. ชุดเครื่องครัวใหญ่  จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียด : ทําจากไม้ ประกอบด้วยอุปกรณ์ครัว หม้อหุงข้าวพร้อมฝาปิด  1 ชุด หม้อน่ึง 2 ขนาด 2 ใบ ถ้วยชาม 
จาน พร้อมท่ีตัก 
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97. ชุดทานอาหาร  จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียด : ทําจากไม้ ชุดทานอาหร ประกอบด้วยภาชนะ จาน ถ้วย ช้อน ซ้อม มีด แก้วนํ้า อย่างละ 2 ชุด  

 

98. ชุดนํ้าชากาแฟ ไม้  จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียด : ประกอบด้วย ถ้วยชา กาแฟ ช้อน พร้อมจานรอง  2 ชุด และ กานํ้าชา 1 ชุด และ เค้กวันเกิด พร้อม
ถาดเสริฟไม้ 1 ชุด สีสันสดใสสวยงาม 

 

99. เครื่องซักผ้าหนูน้อย  จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียด : เครื่องซักผ้าหนูน้อย ทําจากไม้ มีช่องใส่ผ้าแบบฝาหน้า เปิด ปิด ได้ พร้อมช่องใส่ผงซักฟอก สีสัน
สดใส 
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100. ชุดไก่ย่างหรรษา  จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียด : ไก่ย่าง ทําจากไม้ เป็นรูปไก่ สามารถแยกช้ินส่วนได้ พร้อมมีดและถาดไม้ 

 

101.  ชุดอาหารจานหลัก  จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียด : ประกอบด้วยถาดไม้ บรรจุอาหารจําลอง หลากชนิด จํานวน ไม่น้อยกว่า 120  ช้ิน 

 

102.  ชุดผักรวมหรรษา  จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียด : ผักทําจากไม้ ไม่น้อยกว่า 10 ชนิด บรรจุในถาดไม้ 
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103.  ชุดผลไม้รวมหรรษา  จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียด : ผลไม้ทําจากไม้ ไม่น้อยกว่า 10 ชนิด บรรจุในถาดไม้ 

 

104.  ชุดเบเกอร์รี่หลากรส  จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียด : ทําจากไม้ ประกอบด้วยช้ันวางเบเกอรี่ 2 ช้ัน ขนมเบเกอรี่ แบบต่างๆ  ไม่น้อยกว่า 15 ช้ิน 

 

105.  ชุดออร์เดิร์ฟนานาชาติ 90 ช้ิน  จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียด : ประกอบด้วยถาดไม้ พร้อม อาหารจําลอง หลากหลายประเทศ ไม่น้อยกว่า 90 ช้ิน 
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106.  ชุดผลไม้รวมหั่นหรรษา  จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียด : ผลไม้ทําจากไม้ หลากชนิด หั่นเป็นช้ินได้ พร้อมมีดและเขียง สําหรับหั่น 

 

107.  ชุดผักรวมห่ันหรรษา  จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียด : ผักทําจากไม้ หลากชนิด หั่นเป็นช้ินได้ พร้อมมีดและเขียง สําหรับหั่น 

 

108.  รถเข็นอเนกประสงค์  จํานวน 3 ชุด 
รายละเอียด : รถเข็นสามล้อ ทําจากไม้ ล้อหน้าสามารถเล้ียวไปมาได้ ด้านหน้ามีถุงผ้าสําหรับใส่ของอเนกประสงค์  
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109.  สนุกกับเคร่ืองมือช่าง  จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียด : ประกอบด้วยโต๊ะช่างไม้ พร้อมช้ันวางของ  ขนาดไม่น้อยกว่า 33x40x74 ซม. พร้อม น็อต สกรู ไข
ควง ประแจ ไม่น้อยกว่า 12 ช้ิน 

 

110.  ชุดเครื่องมือช่างแสนสนุก  จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียด : ทําจากไม้ เป็นโต๊ะช่างและ กล่องเคร่ืองมือช่างในตัวเดียวกัน มีอุปกรณ์ช่างไม่น้อยกว่า 14 ช้ิน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 18x25x15 ซม. 

 

111.  รถบล็อคสีสวย  จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียด : รถลากบล็อกทําจากไม้ มีล้อ ลากได้ บรรจุบล็อกส่ีเหลียมอักษร A-Z จํานวนไม่น้อยกว่า 30 ช้ิน 
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112.  บล็อคอัจฉริยะหลากสี  จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียด : บล็อกไม้สีสันสดใส รูปทรงเรขาคณิต จํานวนไม่น้อยกว่า 90 ช้ิน  

 
113.  รถบล็อครูปทรงหลากสี  จํานวน 1 ชุด 

รายละเอียด : รถลากบล็อกทําจากไม้ มีล้อ ลากได้ บรรจุบล็อกเรขาคณิตหลากสี จํานวนไม่น้อยกว่า 25 ช้ิน 

 

 
 

114.  ชุดประกอบปราสาทใหญ่  จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียด : ทําจากไม้ รูปทรงเรขาคณิตและช้ินส่วนปราสาท สีสันสดใส พร้อมยานพาหนะ คน ต้นไม้  มีจํานวน
ไม่น้อยกว่า  45 ช้ิน 
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115.  ชุดประกอบกําแพงเมือง ปราสาทอัศวินใหญ่ ไม้ 60*60*75 ซม. (ไม้ )  จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียด : ชุดประกอบกําแพงเมือง ปราสาทอัศวิน มี 3 ช้ัน ทําจากไม้ ขนาดเม่ือประกอบ 60x60x75 ซม. 
พร้อม ตุ๊กตาอัศวิน ม้าอัศวิน พ่อมด ต้นไม้  ปราสาทมีป้อมปราการและประตูเปิดปิดได้ พร้อมคุกสําหรับขังนักโทษ 

 

116.  บล็อคไม้สร้างเมือง  จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียด : บล็อคทําจากไม้ รูปทรงเรขาคณิตสีสันสดใส จํานวนไม่น้อยกว่า 50 ช้ิน 

 

117.  เครื่องยิง caterpult และหอคอยโจมตีปราสาท  จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียด : ทําจากไม้ ประกอบด้วยเครื่องมือโจมตีประสาทอัศวิน 3 ชนิด  เครื่องยิง Caterpult มีล้อ , รถท่อน
ไม้พังประตูกําแพง , หอคอยโจมตีประสาทมีล้อ 
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118.  ชุดเครื่องครัว เด็ก สแตนเลส 12 ช้ิน  จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียด : ชุดเครื่องครัว ขนาดเล็กสําหรับเด็ก ทําจากสแตนเลส จํานวนไม่น้อยกว่า 12 ช้ิน 

 

119.  กล้องส่องทางไกล 3 มิติ  จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียด : กล้องสําหรับส่องดูภาพ เป็นสามมิติ ทําจากพลาสติก  

 

120.  บล็อคสร้างฝันสีหวาน แม่เหล็ก  จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียด : บล็อคพลาสติกทรงกลมมีแม่เหล็กในตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 ซม. ไม่น้อยกว่า 10 ลูกและ 
บล็อคทรงกระบอกมีแม่เหล็กในตัว ไม่น้อยกว่า 15 ช้ิน สามารถเรียงต่อกันได้โดยใช้แรงแม่เหล็ก มีสีสันสดใส 
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121.  ปราสาทรางลูกแก้ว พร้อมโดมิโน่เทอร์นาโด  จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียด : รางลูกแก้วทําจากพลาสติก มีลักษณะเป็นเกลียววนไปมาให้ลูกแก้วไหลลงในราง ด้านล่างมีชุดโดมิ
โน่ เรียงต่อกันโดยให้ลูกแก้วมาชนได้ มีจํานวน 38 ช้ิน 

 

122.  เก้าอ้ีช่างไม้ ถอดประกอบ น็อคดาวน์  จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียด : ทําจากไม้ ประกอบด้วยช้ินส่วน เก้าอ้ี น็อตไม้ สกรูไม้ ไขควงไม้ แผ่นรองน่ัง พนักพิง ไม่น้อยกว่า 28 
ช้ิน สามารถฝึกถอด-ประกอบร่วมกันเป็นเก้าอ้ี สําหรับเด็กน่ังได้ 

 

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

 

 

 


