
บนิทกขอ้ความ
ส่วนราซการ........... สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำ'ปาง เขต ๑
y j ........................................................................................... วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๔๖๓
เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

และกำหนดราคากลาง ครุภัณฑ์จำนวน ๔๘ รายการ คณะกรรมการขุดที่ ๒ รายการอปกรณ์พัฒนาทักษะคิด 
วิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา และอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึถบา ประจำปีงบประมาเฉ
พ.ศ. ๒๔๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑

ตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑  ท่ี ๑๘๘/๒๔๖๓ ลงวันท่ี ๒๙ 
มิถุนายน ๒๔๖๓ และคำสั่งที่ ๒๐๐/๒๔๖๓ ลงวันท่ี ๙  กรกฎาคม ๒๔๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง ครุภัณฑ์จำนวน ๔๘ รายการ รายการอุปกรณ์พัฆนา 
ทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาและอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๔๖๓ ลงวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๔๖๓ น้ัน

บัดนี้ คณะกรรมการขุดที่ ๒ ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง โดยวิธีกา

๑. ใช้ราคามาตรฐานของสำนักงาบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ใช้ราคาที่ได้จากการสืบราคาจาก บริษัททิชเทค จำกัด
๓. ใช้ราคาที่ได้จากการสืบราคาจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์
๔. ใช้ราคาที่ได้จากการสืบราคาจาก บริษัท รักษ์กมน จำกัด
๔. ใช้ราคาที่ได้จากการสืบราคาจาก บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

เปีนราคากลางที่คำนวณได้ตามรายละเอียดที่แนบ ดังนี้

ท ี่ รายการ จำนวนนับ
ราคาต่อ 
หน่วย รวมเป็นเงิน

1
รายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับ 
ก่อนประถมศึกษา 5 ขุด 60,240.- 301,2®

2
รายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับ 
ประถมศึกษา 2 ขุด 65,500.- 131,000.-
รวม 432.200.-
(สี่แสนสามหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดคุณลักษณะที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเป็นราคากลางใบการจัดซื้อ
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(ลงขื่อ) ( ร ^ %.. . . . ^ โC....... ประธานกรรมการ
(นางวรางคณา ไชยเรือน)

(ลงขื่อ)...............^ T . ............ กรรมการ
(นายพัฒนพง*!ฟูใจ)

(ลงขื่อ).........!ะโไไร * :. ............... กรรมการ
(นายเซาวเร กันอิน)

(ลงขื่อ)........ ( £ ' ^ ^ Q )ะ''̂ ’̂ ..ก ร ร ม ก าร
(นายธนพงษ์ อมฤตวิสุทรี้ )

(ลงขื่อ).................. .^ '!า โ^ โ ........ กรรมการ
(นายมณฑล J iนเจือ'จันทร์ )

(ลงซ่ือ)..........^ . . . . ^ ................กรรมการ
(นางลัดค! เท้วน้[ขยนาม)

(ลงขื่อ)................ ............................ กรรมการ
(นางเฃมจิรา เศวตรัตนเสถียร)

(ลงขื่อ)..........(โวั^?.!?โ'?.?.?............ กรรมการ
(นางพรนิภา ยศบุญเรือง)

(ลงขื่อ)..... < ( ^ ว ัโ โ โ โ .................กรรมการ
(นางสาววิมฐ ปวนปันวงศ์)

(ลงขื่อ) โโโเโE E r ; ไ ^ , .......  .กรรมการ
(นางทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์)
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กำหนดคุณลักษณะเฉพาะขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง 
รายการครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมฯ และระดับประถมศึกษา งบประมาณ พ.ศ. 2563
1. ความเป็นมา

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 256: 
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์งบลงทุน รายการครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมฯ และระดับประถม 
ศึกษา เป็นเงิน 430,000.- บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทด้วน)

2. วัตถประสงค์
เทือจัดหาครุภัณฑ์รายการครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมฯ และ 

ระดับประถมศึกษา สำหรับใช้กิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน
3. เป็าหมาย จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด จำนวน 7 โรงเรียน
4. ขอบเขตทางด้านเทคนิค โดยมีรายละเอียดรายการคูณลักษณะเฉพาะ (ตามเอกสารแนบ)
ร. วงเงินในการจัดหา

จากเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบลงทุน รายการครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษ 
คิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมฯ และระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 430,000.- บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทด้วน) ราคากลาง 
เป็นเงิน 432,200.- บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันสองร้อยบาทด้วน)

6. เงื่อนไขการเสนอราคา
ในการประกวดราคาครังนี สำนักงานเขตทืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จะพิจารณาราคาต่อรายการ ดังนี้

1. อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา(ราคากลางชุดละ 60,240.-x5 ชุดเป็นเงิน 301,200.- บาท’)
ลำดับที่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

1 แท่งไม้สอนคณิตศาสตร์ 4 ชุด 1,360.00 5,440.00
2 ชุดกล่องลูกบาศก์ไตรนอเมียล 4 ชุด 1,550.00 6,200.00
3 ชุดกล่องลูกบาศก์ฮิราชิเดล ไตรนอเมียล 4 ชุด 1,550.00 6,200.00
4 ชุดบล็อกสีสร้างสรรค์ 13 ชุด 600.00 7,800.00
5 หอคอยสีชมพูหรือสีที่กรรมการพิจารณาแล้วว่าเหมาะสม 4 ชุด 1,350.00 5,400.00
6 อักษรเคลื่อนที่ 4 ชุด 1,050.00 4,200.00
7 ชุดอุปกรณ์จัดเก็บชุด!เกร้อย 1-6 2 ชุด 1,950.00 3,900.00
8 ชุดอุปกรณ์จัดเก็บชุด'ฝึกร้อย 7-12 2 ชุด 1,950.00 3,900.00
9 ชุด'ฝึกร้อย ชุดที่ 1 - 6 2 ชุด 2,450.00 4,900.00
10 ชุก'ฝึกร้อย ชุดที่ 7 -  12 2 ชุด 2,450.00 4,900.00
11 ลู้จัดเก็บอุปกรณ์ไม้ 1 ชุด 3,500.00 3,500.00
12 ที่จัดเก็บชุด'ฝึกร้อย 2 ชุด 1,950.00 3,900.00

รวมเงิน 60,240.00
/รายละเอียด
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รายละเอียดคูณลักษณะเฉพาะดังนี้

1. แท่งไม้สอนคณิตศาสตร์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. ทำจากไม้ยางพาราขัดเนียนรวมกันแล้ว ประกอบด้วย กล่องไม้ยางพาราหรือไม้ที่กรรมการจัดซื้อพิจารณาแล้' 

ว่าเทียบเท่า ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 21 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 51 ซม. ภายในแบ่งช่องสำหรับใส่แท่งไม้แทนค่า 
จำนวนเท่า ๆ กัน จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ช่อง โดยแต่ละช่องสกรีนตัวเลข 0 - 9  กำกับอยู่

2. พร้อมแท่งไม้สำหรับแทนค่าจำนวน ทำจากไม้กลึงกลมคละสีรวมกันแล้ว ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 18 ซม. 
จำนวนไม่น้อยกว่า 45 แท่ง บรรจุในกล่องไม้ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม. ความยาว ไม่น้อยกว่า 21 
ซม. ความสูงไม'น้อยกว่า 6 ซม.

2. ชุดกล่องลูกบาศก์ไตรนอเมียล

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. ทำจากไม้ยางพารา หรือไม้ที่กรรมการจัดซื้อพิจารณาแล้วว่าเทียบเท่า จัดเนียน ผิวเรียบ เคลือบด้วยสี NON' 

TOXIC ไม ่น ้อยกว่า3 สี
2. ถ้านำตัวเล่นมาเรียงในกล่องไม้ จะเรียงได้เป็นบล็อกลูกเต๋าพอดี
3. ส่วนกล่องใส่ลูกเต๋า ด้านข้างสามารถเปิดได้ 2 ด้าน และมีฝาปิด
4. มีชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า 29 ชิ้น
5. มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 12 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 12 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 10 ซม.

3. ชุดกล่องลูกบาศก์ รราชิเคล ไตรนอเมียล

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. ทำจากไม้ ผิวเรียบ เคลือบด้วยสี NON TOXIC ไม่น้อยกว่า 3 สี
2. ล้านำตัวเล่นมาเรียงในกล่องไม้ จะเรียงได้เป็นบล็อกลูกเต๋าพอดี
3. ส่วนกล่องใส่ถูกเต๋า ด้านข้างสามารถเปิดได้2 ด้าน และมีฝาปิด
4. มีชิ้นส่วนไม,น้อยกว่า 29 ชิ้น
5. มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 12 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 12 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 10 ซม.
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4. ชุดบล็อกสีสร้างสรรค์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. ทำจากไม้ยางพารา หรือไม้ที่กรรมการจัดซือพิจารณาแล้วว่าเทียบเท่า ผิวเรียบ ขัดเนียนใช้สีที่ปลอดภัย หลากสี' 

น้อยกว่า 3 สี
ม,

2. ประกอบด้วย รูปทรงเรขาคณิตต่าง ๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 100 ชิ้น เช่น รูปทรงกลม ครํ่งวงกลม ทรงกระบอก 
ทรงเหลี่ยม ทรงปีรามิด ทรงกรวย

3. บรรจุในกล่องพลาสติกใส (อย่างดี) พร้อมฝาปีด
5. หอคอยสีชมพู

(หรือสีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าเหมาะสม)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. ทำจากไม้ยางพารา หรือไม้ที่กรรมการจัดซื้อพิจารณาแล้วว่าเทียบเท่า ขัดเนียน ผิวเรียบ เคลือบด้วยสี NON 

TOXIC ปลอดสารพิษสีชมพู จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ชิ้น ประกอบด้วย
- ชิ้นที่ 1 แท่งไม้รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส

-  ความกว้าง ไม'น้อยกว่า 10 ซม.
-  ความยาว ไม'น้อยกว่า 10ซม.
-  ความสูง ไม่น้อยกว่า 10 ซม.

- ชิ้นที่ 2 แท่งไม้รูปทรงลี่เหลี่ยมจัตุรัส
-  ความกว้าง ไม่น้อยกว่า 9 ซม.
-  ความยาว ไม'น้อยกว่า9 ซม.
-  ความสูง ไม่น้อยกว่า 9 ซม.

- ชิ้นที่ 3 แท่งไม้รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
-  ความกว้าง ไม่น้อยกว่า 8 ซม.
-  ความยาว ไม่น้อยกว่า 8 ซม.
-  ความสูง ไม ่น ้อยกว่า8 ซม.

- ช ิ้น ท ี่4 แท่งไม้รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ความกราง 

•ความยาว 
■ ความสง

ไม่น้อยกว่า 7 ซม. 
ไม่น้อยกว่า 7 ซม. 
ไม่น้อยกว่า 7 ซม.

/ชิ้นที่:
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- ชิ้นที่ 5 แท่งไม่,รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
-  ความกว้าง ไม ่น ้อยกว่า6 ซม.
-  ความยาว ไม่น้อยกว่า 6 ซม.
-  ความสูง ไม่น้อยกว่า 6 ซม.

- ชิ้นที่ 6 แท่งไม้รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
-  ความกว้าง ไม่น้อยกว่า 5 ซมุ.
-  ความยาว ไม่น้อยกว่า 5 ซม.
-  ความสูง ไม่น้อยกว่า 5 ซม.

- ช ิ้น ท ี่7 แท่งไม้รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
-  ความกว้าง ไม่น้อยกว่า 4 ซม.
-  ความยาว ไม่น้อยกว่า 4 ซม.
-  ความสูง ไม่น้อยกว่า 4 ซม.

- ชิ้นที่ 8 แท่งไม้รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
-  ความกว้าง ไม่น้อยกว่า 3 ซม.
-  ความยาว ไม่น้อยกว่า 3 ซม.
-  ความสูง ไม'น้อยกว่า 3 ซม.

- ชิ้นที่ 9 แท่งไม้รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
-  ความกว้าง ไม,น้อยกว่า 2 ซม.
-  ความยาว ไม่น้อยกว่า 2 ซม.
-  ความสูง ไม่น้อยกว่า 2 ซม.

- ชิ้นที่ 10 แท่งไม้รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
-ความกว ้าง ไม,น้อยกว่า 1 ซม.
-ความยาว ไม่น้อยกว่า 1 ซม.
-  ความสูง ไม่น้อยกว่า 1 ซม.

2. เมื่อนำมาเรยงต่อซ้อนกัน จะมีลักษณะเหมือนหอคอย มีส่วนต่างของฐานแต่ละชิ้นลดหลั่นกันไป
6. อักษรเคลื่อนท่ี

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑. ประกอบด้วยถาดสำหรับใส่ตัวอักษร ทำจากไม้ ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 25 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 55 ซม.
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ภายในถาดแบ่งออกเป็นช่องสำหรับใส่ตัวอักษร จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ช่อง แต่ละช่องจะกั้นด้วยไม้ยางพารา

๒. มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย และสัญลักษณ์อื่น ๆ ทำด้วยพลาสติกอย่างดี รวมไม่น้อยกว่า 30 ชิ้น 
หรืออักษรไทย 44 ชิ้น

๓. ตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย บรรจุในถุงพลาสติก (อย่างดี)
7. ชุดอุปกรณ์จัดเก็บชุดแกร้อย 1 -6

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑. ทำจากไม้ กว้างไม่น้อยกว่า 19 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 38 ซม. สูงไม,น้อยกว่า 46 ซม.
๒. มีช่องสำหรับใส่ชุดแกร้อยไม่น้อยกว่า 6 ช่อง (ใส ่ได ้ 6 แบบ)

8. ชุดอุปกรณ์จัดเก็บชุดแกร้อย 7 - 12

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑. ทำจากไม้ กว้างไม่น้อยกว่า 19 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 38 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 46 ซม. 
๒. มีช่องสำหรับใส่ชุดแก ร้อยไม่น้อยกว่า 6 ช่อง (ใส ่ได ้ 6 แบบ)

9. ชุดแกร้อย ชุดท่ี 1 - 6

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑. ตัวโครงทำจากไม้ยางพารา หรือไม้ที่กรรมการจัดซื้อพิจารณาแล้วว่าเทียบเท่า กั้ง 4 ด้าน สำหรับยึดผ้าด้วยหมุ1 

ไม ้ หรือสวมผ้า โดยผ้าแต่ละแบบมีความกว้างไม,น้อยกว่า 35 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 35 ซม.
๒. ประกอบด้วยชุดแกการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 6 แบบ เช่น แบบรูดซิป แบบร้อยเชือก แบบผูกเชือก แบบติดกระติม 

แบบคาดเข็มขัดเจาะรู แบบติดกระดุมแปะ
10. ชุดแกร้อย ชุดท่ี 7 -12

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑. ตัวโครงทำจากไม้ยางพารา หรือไม้ที่กรรมการจัดซื้อพิจารณาแล้วว่าเทียบเท่า กั้ง 4 ด้าน สำหรับยึดผ้าด้วยหมุด 

ไม้หรือสวมผ้า โดยผ้าแต่ละแบบมีความกว้างไม่น้อยกว่า 35 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 35 ซม 
๒. ประกอบด้วยชุดแกการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 6 แบบ เช่น แบบแถบตัวลอก แบบกระดุมคล้องห่วง แบบติดกระดุร 

(เม็ดเล็ก) แบบติดเข็มกลัด แบบคาดเข็มลอดห่วง
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11. ตู้จัดเก็บอุปกรณ]ม้

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
๑. ทำจากไม ้Particle board หรือไม้ที่กรรมการจัดซื้อพิจารณาแล้วว่าเทียบเท่า ปิดขอบด้วย PVC ถอดประกอบไล้ 

หนาไม่น้อยกว่า 19 มม. เคร่าไม้ โดยประกอบเสร็จแล้วหนาไม่น้อยกว่า 25 มม.
๒. มีขนาด (กว้าง X ยาว X สูง) ไม่น้อยกว่า 0.40 X 1.20 X 0.60 เมตร 
๓. ติดลูกล้อ ทำจากวัสดุสังเคราะห์ หมุนได้รอบตัวทั้ง 4 ล้อ

12. ที่จัดเก็บชุดแกร้อย
/ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑. ทำจากไม ้Particle board หรือไม้ที่กรรมการจัดซื้อพิจารณาแล้วว่าเทียบเท่า ปิดขอบด้วย PVC ถอดประกอบได ิ
หนาไม่น้อยกว่า 19 มม. เคร่าไม้โดยประกอบเสร็จแล้วหนาไม่น้อยกว่า 25 มม.

๒. มีขนาด (กว้าง X ยาว X สูง) ไม่น้อยกว่า 0.20 X 0.34 X 0.37 เมตร 
๓. มีที่จัดเก็บชุดแกร้อย

/2. รายการ ,..
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2. อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา(ราคากลางชุดละ 65,500.-x2 ชุด เบนเงิน 131,000.- บาท)
ลำดับท่ี รายการ จำนวน รวมเป็นเงิน

1 ครุภัณฑ์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ แบบ unplug ระดับ 
ประถมศึกษา

2 ชุด

2 ครุภัณฑ์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ แบบ online coding 
ระดับประถมศึกษา

1 ชุด

65,500.00
1.ครุภัณฑ์การจัดการเรียนรุวิทยาการคำนวณ แทบ unnlug ระดับประถมศึกนา
ครุภ ัณ ฑ ์ว ิทยาการคำนวณ แบบ unplug ระด ับประถมศ ึกษาเป ็นคร ุภ ัณ ฑ ์การเร ียนการสอนและ  

แกทักษะการเขียนโค๊ดคำสั่งโดยไม่ต้องพํ่งพาเครื่องคอมพิวเตอร์และแอพพลิเคชํ่'นอื่นใด สามารถออกแบบคำสั่งต่างๆ 
ตามที่ผู้เรียนหรือครูผู้สอนกำหนดไต้อย่างอิสระ โดยมีหุ่นยนต์เป็นตัวแสดงผลลัพธ์ตามชุดคำสั่งนั้นๆ ประกอบด้วย 
12 รายการตังต่อไปนี้
ลำดับที่ รายการ

1 หุ่นยนตแํกทักษะการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (coding) แบบ unplug
2 แท่นอิเล็กทรอนิกส์ใส่คำสั่ง จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แท่น
3 แผ่นภาพแบบเกซอว์ สามารถต่อเข้าด้วยกันไต้ มีรูปภาพพิมพ์4 สี ทำจากกระดาษแข็ง แต่ละแผ่นมี 

ขนาดไม่น้อยกว่า 230x350 มม.
4 เหรียญสำหรับให้หุ่นยนต์เก็บและนำไปวางตามคำสั่ง ทำจากพลาสติกแข็งอย่างดี ขนาดเส์นผ่าน 

ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 38 มม. บนเหรียญติดภาพพิมพ์4 สี จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ชิ้น
5 แผ่นคำสั่งตัวเลข
6 แผ่นคำสั่ง
7 แผ่นคำสั่งเซนเซอร์
8 อุปกรณ์แทนตำแหน่งผู้เล่น
9 แผ่นภาพประกอบการทำกิจกรรม
10 คู่มือประกอบการทำกิจกรรมเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์4 สี ทำจากกระดาษอาร์ตมันทั้งเล่ม จำนวนไม่น้อย 

กว่า 2 เล่ม
11 หนังสือประกอบการทำกิจกรรม
12 รับประกันไม่น้อยกว่า 1ปี ^ ----------

/รายละเอียด.



-8-
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์วิทยาการคำนวณ Unplug ประกอบด้วย 12 รายการดังต่อไปนี้
1. หุ่นยนต์^กทักษะการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (coding) แบบ unplug มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังน๋ี 
น  ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1.2เป็นสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการเขียน Coding ในรูปแบบ Unplug และ Screen Freeแกการจัด 
ระเบียบความคิดอย่างเป็นระบบ พัฒนาศักยภาพด้านจินตนาการและมิติสัมพันธ์
1.3 มีช่องเสียบ USB Input DC 5V จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
1.4มีระบบเซ็นเซอร์ในตัวไม่น้อยกว่า5 ระบบ
1.5 มีตัวรับเสียง(ไมโครโฟน)
1.6 เชื่อมต่อกับแท่นอิเล็คทรอนิกส์ใส่คำสั่งด้วยระบบ Bluetooth 
1.7มีสวิตซ์เป ีด-ปิด
1.8 มีสาย USB เพื่อชาร์ทพลังงานให้กับหุ่นยนต์
2. แท่นอิเล็กทรอนิกส์ใส่คำสั่ง จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แท่น
2.1 สามารถใส่คำสั่งได้ไม่น้อยกว่า 8 แผ่น
2.2มีลำโพงในตัว
2.3 มีช่องเสียบ USB Input DC 5V
2.4 แท่นอิเล็กทรอนิกส์ใส่คำสั่งทั้ง 2 สามารถเชื่อมต่อกันได้
2.5 มีสวิตซ์เปิด-ปิด ไม่น้อยกว่า 1 แท่น
2.6เชื่อมต่อกับหุ่นยนต์ผ่านระบบ Bluetooth ได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 แท่น
2.7 มีไฟแสดงสถานะคำสั่ง
2.8 อุปกรณ์ผลิตจากพลาสติกแข็งอย่างดี
3. แผ่นภาพแบบจิก'ชอว์ สามารลต่อเข้าด้วยลันได้ มีรูปภาพพิมพ์ 4 สี ทำจากกระดาษแข็ง แต่ละแผ่นมีฃนาด 
น้อยกว่า 230x350 มม.ประกอบไปด้วย
3.1แผ่นภาพแบบจิ๊กซอว์ ชุดสถานที่และสัตว์จำนวนไม่น้อยกว่า6 แผ่น

ม ่

3.2 แผ่นภาพแบบจี๊กซอว์ ชุดกิจกรรมสัดแยกขยะ จำนวนไม่น้อยกว่า 6 แผ่น
3.3 แผ่นภาพแบบเกซอว์ชุดกิจกรรมคิดเลขหรรษา จำนวนไม่น้อยกว่า 6 แผ่น
3.4 แผ่นภาพแบบจิ๊กซอว์ ชุดกิจกรรม Crossword จำนวนไม่น้อยกว่า 6 แผ่น
4. มีเหรียญสำหรับให้หุ่นยนต์เก็บและนำไปวางตามคำลัง ทำจากพลาสติกแข็งอย่างดี ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 38 มม. บนเหรียญติดภาพพิมพ์ 4 สี จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ช้ิน
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5. แผ่นคำสั่งตัวเลข
5.1 อุปกรณ์ผลิตจากพลาสติกแข็งอย่างดี สกรีนตัวเลขบนแผ่นคำสั่ง
5.2 มีจำนวนไม่น้อยกว่า 20 ช้ิน
5.3 อุปกรณ์มีขนาด ไม่น้อยกว่า 20 X 20 มม.
6. แผ่นคำสั่ง
6.1 อุปกรณ์ผลิตจากพลาสติกแข็งอย่างดี มีช่องที่สามารถใส่แผ่นคำสั่งตัวเลขได้
6.2 จำนวนไม่น้อยกว่า 45 ช้ิน
6.3 อุปกรณ์มีขนาดไม่น้อยกว่า 20x45 มม.
ๆ. แผ่นคำสั่งเซนเซอร์
7.1 แผ่นคำสั่งเซนเชอร์ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 8 แผ่น
7.2 อุปกรณ์ผลิตจากพลาสติกแข็งอย่างดี สีสันสวยงาม สกรีนสัญลักษณ์หรืออักษรของคำสั่ง
7.3 มีขนาดไม่น้อยกว่า 20 X 20 มม.
8. อุปกรณ์แทนตำแหน่งผู้เล่น
8.1 อุปกรณ์ทำจากพลาสติกแข็งอย่างดี
8.2 มีสีสันสวยงาม
8.3 มีจำนวนไม่น้อยกว่า 4 ช้ิน
8.4 อุปกรณ์มีขนาดโดยรวมไม่น้อยกว่า 30 X 30 X 40 มม.
9. แผ่นภาพประกอบการทำกิจกรรม ประกอบไปด้วย
9.1 แผ่นภาพภารกิจจำนวนไม่น้อยกว่า 35 แผ่น
9.2 แผ่นภาพเพิ่มโอกาส จำนวนไม่น้อยกว่า 15 แผ่น
9.3 แผ่นภาพทำจากกระดาษอาร์ตมันพิมพ์4 สี ขนาดไม่น้อยกว่า 60 X 85 มม.
10. คู่ม ือประกอบการทำกิจกรรมเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์ 4 สี ทำจากกระดาษอาร์ตมันทั้งเล่ม จำนวนไร 
น้อยกว่า 2 เล่ม
11. หนังสือประกอบการทำกิจกรรม
11.1 หนังสือคู่มือครูเล่ม 1
11.1.1 ปกหน้าเป็นกระดาษอาร์ตมัน พิมพ์ไม่น้อยกว่า 4 สี
11.1.2 เนื้อหาด้านในพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4 สี
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ll.1.3 มีกิจกรรมไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรมและกิจกรรมแบบผจญภัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
รวมอยู่ในเล่มเดียวกัน
11.2 หนังสือคู่มือครูเล่ม 2
11.2.1 ปกหน้าเป็นกระดาษอาร์ตมัน พิมพ์ไม่น้อยกว่า 4 สี
11.2.2 เนื้อหาด้านไนพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4 สี
11.2.3 มีกิจกรรมไม่น้อยกว่า 15กิจกรรมและกิจกรรมแบบผจญภัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
รวมอยู่ในเล่มเดียวกัน
11.3 แผนการสอน เนื้อหาด้านในพิมพ์4 สี
12. รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ป ี

2,ครุภัณฑ์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ แบบ online coding ระดับประถมศึกษา 
ครุภัณฑ์วิทยาการคำนวณ online coding ระดับประถมศึกษาเป็นครุภัณฑ์การเรียนการสอนและ!เกทักษ;; 

การเขียนโค๊ดคำสั่ง เพื่อสั่งงานคอมพิวเตอร์ผ่านอินเตอร์เน็ต website browser ตามที่ผู้เรียนออกแบบหรือครูผู้สอนกำหนด
โดยมีหุ่นยนต์เป็นตัวแสดงผลลัพธ์ตามชุดคำสั่งนั้นๆ ประกอบด้วย 6 รายการ ดังน้ี

ท่ี รายการ
1 หุ่นยนตํ!เกทักษะการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (coding) แบบ online-coding
2 ใบกิจกรรมพิมพ์4 สี จำนวนไม,น้อยกว่า 16 แผ่น ประกอบด้วย ใบกิจกรรมแบบบาร์โค้ด จำนวนไม,น้อยกว่า 

6 แผ่น และใบกิจกรรมแบบ Graphic language จำนวนไม่น้อยกว่า 10 แผ่น
3 คู่มือสำหรับครู เน ื้อหาพิมพ์4 สี หน้าปกพิมพ์4 สี กระดาษอาร์ตมัน ภายในเนื้อหามีกิจกรรมสำหรับการป็อน 

คำสั่งแบบบาร์โค้ด และแบบ Graphic language รวมแล้วไม่น้อยกว่า 20 กิจกรรม
4 คู่มือกิจกรรมสำหรับนักเรียน เนื้อหาพิมพ์4 สี กระดาษอาร์ตมัน ภายในเนื้อหามีกิจกรรม สำหรับการป้อน 

คำสั่ง แบบบาร์โค้ด และแบบ Graphic language รวมแล้วไม,น้อยกว่า 23 กิจกรรม
5 สนามกิจกรรมจำนวน 2 แบบ จำนวนแบบละ 1 แผ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 800 X 580 มิลลิเมตร แต่ละแผ่นม ี

บาร์โค้ดคำสั่ง แผ่นละไม่น้อยกว่า 9 คำสั่ง และมีสนามให้เพื่อทดสอบคำสั่ง แผ่นสนามกิจกรรม ขนาดไม่น้อย 
กว่า 800 X 580 มิลลิเมตร ติดอยู่บนแผ่นพลาสวูด

6 เงื่อนไขอื่น ๆ
- ผู้เสนอราคาต้องมีการจัดอบรมการใช้งาน 6-8 ชั่วโมง หรือ 1 วัน ให้กับผู้ซื้อภายใน 

จังหวัดลำปาง
- มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าโดยตรง _______ ^

/ » __ \  c A
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์วิทยาการคำนวณ online coding
ครุภัณฑ์วิทยาการคำนวณ online coding ระดับประถมศึกษาเป็นครุภัณฑ์การเรียนการสอนและ'แกทักษ 

การเขียนโค๊ดคำส่ัง เพือส่ังงานคอมพิวเตอร์ผ่านอินเตอร์เน็ต website browser ตามท่ีผู้เรียนออกแบบหรือครูผู้สอนกำหน? 
โดยมีหุ่นยนต์เป็นตัวแสดงผลลัพข์ตามชุดคำส่ังน้ันๆ ประกอบด้วย 5 รายการ ตังน้ี

1. ทุ่นยนต์แกทักษะการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (coding) แบบ online-coding มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉา'
ดังมี

1.1 หน่วยประมวลผล เป็นแบบ free scale 8-bit MC9S08PA16VLC หรือดีกว่า
1.2 สามารถป็อนคำสั่งผ่านทางคอมพิวเตอร์
1.3 สามารถเชื่อมต่อสัญญาณคำสั่งจากเครื่องคอมพิวเตอร์,แท๊บแลตและมือถือไปยังทุ่นยนต์ได้
1.4 สามารถรองรับคำสั่งแบบบาร์โค้ด, แบบ Graphic language, แบบ Scratch language และแบบ python langu|j

หรืออ่ืนๆ
1.5 สามารถสั่งงานด้วยการเขียนโปรแกรมบน web browser
1.6 ทุ่นยนต์สามารถทำตามคำสั่งได้หลากหลายฟังก์ชั่นและมีเซ็นเซอร์ไม่น้อยกว่า 4 ชนิด
1.7 ใช้แหล่งพลังงานจากถ่านไฟฉายขนาด AAA หรือ AA
1.8 ในตัวทุ่นยนต์มีมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 2 ตัว ค้อไม่น้อยกว่า 2 ล้อ ลำโพงไม่น้อยกว่า 1 ตัว และหลอต  ์

LED ไม,น้อยกว่า 2 หลอด
1.9รับประกันไม่น้อยกว่า 1ปี
2. ใบกิจกรรมพิมพ์ 4 สี จำนวนไม่น้อยกว่า 16 แผ่น ประกอบด้วย ใบกิจกรรมแบบบาร์โค้ด จำนวน 

ไม่น้อยกว่า 6 แผ่น และใบกิจกรรมแบบ Graphic language จำนวนไม่น้อยกว่า 10 แผ่น
3. คู่มือสำหรับครู เนื้อหาพิมพ์ 4 สี หน้าปกพิมพ์ 4 สี กระดาษอาร์ตมัน ภายในเนื้อหามีกิจกรรม 

สำหรับการ!)อนคำสั่งแบบบาร์โค้ด และแบบ Graphic language รวมแล้วไม่น้อยกว่า 20 กิจกรรม
4. คู่ม ือกิจกรรมสำหรับนักเรียน เนื้อหาพิมพ์ 4 สี กระดาษอาร์ตมัน ภายในเนื้อหามีกิจกรรม สำหรับ 

การ!เอนคำส่ัง แบบบาร์โค้ด และแบบ Graphic language รวมแล้วไม่น้อยกว่า 23 กิจกรรม
๔. สนามกิจกรรมจำนวน 2 แบบ จำนวนแบบละ 1 แผ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 800 X 580 มิลลิเมตร แต่ละ 

แผ่นมีบาร์โค้ดคำส่ัง แผ่นละไม่น้อยกว่า 9 คำส่ัง และมีสนามให้เพื่อทดสอบคำสั่ง แผ่นสนามกิจกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 
800 X 580 มิลลิเมตร ติดอยู่บนแผ่นพลาสวูด

6. เงื่อนไขอื่น ๆ
6.1 ผู้เสนอราคาต้องมีการจัดอบรมการใช้งาน 6-8 ชั่วโมง หรือ 1 วัน ให้กับผู้ชื้อภายในจังหวัดลำปาง
6.2 มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าโดยตรง

ท . ให้ส่งของตัวอย่าง...



7. ให้ส่งของตัวอย่าง รายการละ 1 ชุด
8. กำหนดส่งมอบงาน ภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และส่งมอบ ณ โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร และ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ดังนี้
กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประลมศึกษา

๑
อปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระตับก่อน 
ประถมศึกษา

1 โรงเรียนบ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล 1 ชุด 59,800.00 59,800.0(
2 โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) 1 ชุด 59,800.00 59,800.0(
3 โรงเรียนบ้านกาศเมฆ 1 ชุด 59,800.00 59,800.0(
4 โรงเรียนบ้านนาสัก 1 ชุด 59,800.00 59,800.0(
5 โรงเรียนวัดสบจาง 1 ชุด 59,800.00 59,800.0(

รวม 5 ชุด 299.000.0C
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมสำหรับโรงเรียนปกติ

1รฮ อปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา
1 โรงเรียนบ้านป่าดันกุมเมือง 1 ชุด 65,500.00 65,500.0(
2 โรงเรียนวัดสบจาง 1 ชุด 65,500.00 65,500.0(

รวม 2 ชุด 131.000.0C

รวมทั้งสิ้น 430.000.0C
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง

๑. ซ่ือโครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์รายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมและระดับประถมศึกษา 
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑  
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๐,๐๐๐.-บาท 
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที, ๑๔ กรกฎาคม ๒๔๖๓ 

เป็นเงิน ๔๓๒,๒๐๐.-บาท
- อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถม ๔ ขุดๆละ ๖๐,๒๔๐.- บาท เป็นเงิน ๓๐๑,๒๐๐.-บาท
- อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถม ๒ ขุด ๆละ ๖๔,๔๐๐.-บาท เป็นเงิน ๑๓ ๑,๐๐๐.-บาท 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๔.๑ใช้ราคามาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๔.๒ใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจาก บริษัท ทิชเทค จำกัด 
๔.๓ใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 
๔.๔ใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจาก บริษัทรักษ์กมน จำกัด 
๔.๔ใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจาก บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 

๖. รายซื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๖.๑ นางวรางคณา ไชยเรือน รอง ผอ.สพป.ลป.๑ ประธานกรรมการ
๖.๒ นายพัฒนพงษ์ ฟูไจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวงเหนือ(วิทิตตานุกูล) กรรมการ
๖.๓ นายเขาวเร กันอิน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) กรรมการ
๖.๔ นายธนพงษ์ อมฤตวิสุทธ้ี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาศเมฆ กรรมการ
๖.๔ นายมณฑล อินเจือจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสัก กรรมการ
๖.๖ นางลัดดา ท้วมไชยนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสบจาง กรรมการ
๖.๗ นางเขมจิรา เศวตรัตนเสถียร ศึกษานิเทศก์ขำนาญการพิเศษ กรรมการ
๖ .๘ นางพรนิภา ยศบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
๖.๙ นางสาววิมล ปวนปีนวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ
๖.๑๐ นายนพดล ยอดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปาดันกุมเมือง กรรมการ


