ประกาศเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม
เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องแต่งกายนักเรียนประจําปีการศึกษา 2555
………………………………………………
ด้วยเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
มีความ
ประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อวัสดุ ประเภทเครื่องแต่งกายนักเรียน โรงเรียนเทศบาล๑โยธินนุกูล หมู่ที่ 1
ตําบลหนองไผ่ล้อม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดดังนี้
1. ชุดพละนักเรียนปฐมวัย
จํานวน 271 ชุด ประกอบด้วย
- เสื้อพละ
- กางเกงพละ
(ตามรายละเอียดแนบท้าย)
2. ชุดพละนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จํานวน 677 ชุด ประกอบด้วย
- เสื้อพละ
- กางเกงพละ
(ตามรายละเอียดแนบท้าย)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น
ที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กําหนดยื่นซองสอบราคาโดยตรงในวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอําเภอเมืองนครราชสีมา ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา เวลา 10.00 – 10.30 น. หรือส่วนงานพัสดุและทรัพย์สิน
กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม ตั้งแต่วันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 23
เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 ในวันและเวลาราชการ
กําหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555 ตั้งแต่เวลา 10:00 น.
เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จนกว่า
จะแล้วเสร็จ
/ผู้สนใจติดต่อ...

-2ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารระหว่างวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 23 เดือนสิงหาคม
พ.ศ.2555 ในวันและเวลาราชการ ได้ที่ส่วนงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบล
หนองไผ่ล้อม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044934036-7 ต่อ 102 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

(นายทองหล่อ เอี่ยมวงศ์)
นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ล้อม

รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน ( ชุดพลศึกษา )
ระดับปฐมวัยปีที่ 1-3
1. ชุดพลศึกษา
1.1 กางเกง เป็นกางเกงวอร์มสีดํา ขาสั้น ใส่ซิบกระเป๋าซ้าย-ขวา
1.2 เสื้อ เป็นเสื้อยืดคอกลม สีม่วง ความหนา 210 เส้น
พร้อมสกรีนตราโรงเรียน
รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน ( ชุดพลศึกษา )
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. ชุดพลศึกษา
1.1 กางเกง เป็นกางเกงวอร์มสีดํา ขายาว ใส่ซิบกระเป๋าซ้าย-ขวา
1.2 เสื้อ เป็นเสื้อกีฬาคอโปโล สีม่วง ความหนา 210 เส้น
พร้อมปักตราโรงเรียน

รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน ( ชุดพลศึกษา ชุดลูกเสือและรองเท้านักเรียน )
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
1. ชุดพลศึกษา
1.1 กางเกง เป็นกางเกงวอร์มสีดํา ขายาว ใส่ซิบกระเป๋าซ้าย-ขวา
1.2 เสื้อ เป็นเสื้อกีฬาคอโปโล สีม่วง ปกขาว ขอบแขนขาว สาบเสื้อขาว ความหนา 210 เส้น
พร้อมปักตราโรงเรียน
2. ชุดลูกเสือ
2.1 เสื้อลูกเสือตัดเป็นเสื้อด้วยผ้าสีกากี ผ่าหน้าตลอด โทเร ความหนา 220 เส้น
2.2 กางเกงลูกเสือ ตัดเป็นกางเกงลูกเสือขาสั้นด้วยผ้าเทโร สีกากี ความหนา 220 เส้น
3. ชุดเนตรนารี
3.1 เสื้อเนตรนารีตัดเป็นเสื้อด้วยผ้าสีเขียว ผ่าหน้าตลอด โทเร ความหนา 220 เส้น
3.2 กระโปรงเนตรนารี ตัดเป็นกระโปรงด้วยผ้าเทโร สีเขียว ความหนา 220 เส้น
4. รองเท้า
4.1 รองเท้านักเรียนชาย รองเท้าผ้าใบพื้นยาง และผ้าสีน้ําตาลแก่ แบบผูกเชือก
4.2 รองเท้านักเรียนหญิง เป็นรองเท้าหนังสีดํา ติดเทป PVC
รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน ( ชุดพลศึกษา ชุดลูกเสือและรองเท้านักเรียน )
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1. ชุดพลศึกษา
1.1 กางเกง เป็นกางเกงวอร์มสีดํา ขายาว ใส่ซิบกระเป๋าซ้าย-ขวา
1.2 เสื้อ เป็นเสื้อกีฬาคอโปโล สีม่วง ปกขาว ขอบแขนขาว สาบเสื้อขาว ความหนา 210
เส้น
พร้อมปักตราโรงเรียน
2. รองเท้า
1.3 รองเท้านักเรียนชาย รองเท้าผ้าใบพื้นยาง และผ้าสีดํา แบบผูกเชือก
1.4 รองเท้านักเรียนหญิง เป็นรองเท้าหนังสีดํา ติดเทป PVC
3. ชุดลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
3.1 เสื้อลูกเสือตัดเป็นเสื้อด้วยผ้าสีกากี ผ่าหน้าตลอด โทเร ความหนา 220 เส้น
3.2 กางเกงลูกเสือ ตัดเป็นกางเกงลูกเสือขาสั้นด้วยผ้าเทโร สีกากี ความหนา 220 เส้น
8. ชุดเนตรนารี
8.1 เสื้อเนตรนารีตัดเป็นเสื้อด้วยผ้าสีเขียว ผ่าหน้าตลอด โทเร ความหนา 220 เส้น
8.2 กระโปรงเนตรนารี ตัดเป็นกระโปรงด้วยผ้าเทโร สีเขียว ความหนา 220 เส้น

รายการคุณลักษณะเครื่องแต่งกายนักเรียน ประจําปีการศึกษา 2555

เสื้อพละนักเรียนชั้นปฐมวัย

กางเกงพละนักเรียนชั้นปฐมวัย

รายการคุณลักษณะเครื่องแต่งกายนักเรียน ประจําปีการศึกษา 2555

เสื้อพละนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กางเกงพละนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

