( สํ าเนา )
ประกาศองค์การบริหารส่ วนจังหวัดอํานาจเจริญ
เรือง ประกวดราคาจัดซือ หนังสือเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพทางด้ านภาษาอย่ างต่อเนือ ง
สําหรับนักเรียนชันอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

-------------------------------------ด้วยองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอํานาจเจริ ญ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื อหนังสื อเสริ มความรู ้และพัฒนา
ศักยภาพทางด้านภาษาอย่างต่อเนื)องสําหรับนักเรี ยนชันอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา(รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นเงินทังสิ น ๒,๔๕๓,๖๑๐.-บาท (สองล้านสี) แสนห้าหมื)นสามพันหกร้อย
สิ บบาทถ้วน) ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
๑. เป็ นผูม้ ีอาชีพขายพัสดุที)ประกวดราคาซือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
๒. ไม่เป็ นผูท้ ี)ถูกระบุชื)อไว้ในบัญชีรายชื)อผูท้ ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื)อแล้ว
๓. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิBหรื อความคุม้ กัน ซึ) งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
ได้มีคาํ สั)งให้สละสิ ทธิBและความคุม้ กันเช่นว่า นัน
๔. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื)น ที)เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
อํานาจเจริ ญ ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาซือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครังนี
๕. บุคคลหรื อนิติบุคคลที)จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรื อแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
๖. บุคคลหรื อนิติบุคคลที)จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ) งได้ดาํ เนินการจัดซือจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที)เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซือจัดจ้าง
ภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครัง ซึ) งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื)นบาทคูส่ ัญญา
อาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
กําหนดยืน) ซองประกวดราคาซือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง
เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์ประกวดราคาจัดซื อ-จัดจ้าง จังหวัดอํานาจเจริ ญ หอประชุมพญานาคริ นทร์ ชัน ๒ ศาลากลางจังหวัด
อํานาจเจริ ญ ถนนชยางกูร ตําบลโนนหนามแท่ง อําเภอเมืองอํานาจเจริ ญ จังหวัดอํานาจเจริ ญ และกําหนดเสนอราคา ใน
วันที ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ตังแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็ นต้นไป
ผูส้ นใจติดต่อขอซือเอกสารการประกวดราคาซือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (ห้ าร้ อยบาท
ถ้ วน) ได้ที)กองคลัง องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอํานาจเจริ ญชัน ๑
อาคารดลเมธา มหาวิทยาลัยมหิ ดลวิทยาเขตอํานาจเจริ ญ ตําบล
โนนหนามแท่ง อําเภอเมืองอํานาจเจริ ญ จังหวัดอํานาจเจริ ญ ระหว่างวันที ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา
ราชการดูรายละเอียดได้ที)เว็บไซต์ www.amnatpao.go.th หรื อ www.gprocurement.go.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๔๕๕๒-๓๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอํานาจเจริ ญ ขอสงวนสิ ทธิ ที)จะยกเลิกการประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ไม่จดั ซื อเลยก็ได้ หากมีเงินไม่เพียงพอ หรื อมีการเปลี)ยนแปลงอื)นใด ทังนีผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาจะถือเป็ นข้ออ้างเรี ยกร้องความ
เสี ยหายใด ๆ มิได้
หนังสื อเสริ มความรู ้และพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอย่าง
จํานวน
๑ โครงการ
ต่อเนื)องสําหรับนักเรี ยนชันอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ประกาศ ณ วันที) ๒๒ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายศักดิBชยั ตังตระกูลวงศ์)
นายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัดอํานาจเจริ ญ

รายละเอียดแนบท้ ายประกาศและเอกสารประกวดราคาซือ ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที ๑๓/๒๕๖๐
การจัดซือหนังสือเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพทางด้ านภาษาอย่ างต่ อเนือ ง
สําหรับนักเรียนชันอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ลงวันที ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
..............................................
การจัดซือหนังสื อเสริ มความรู ้และพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอย่างต่อเนื)อง สําหรับนักเรี ยนชันอนุบาล
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ดังนี
๑.วงเงินจัดซือ
๒,๔๕๓,๖๑๐.บาท
๒.ราคาขายแบบชุดละ
๕๐๐.บาท
๓.หลักประกันซอง
๑๒๒,๖๘๐.๕๐
บาท
๔.ราคาเริ) มต้นในการประมูลเริ) มต้นที)
๒,๔๕๓,๖๑๐.บาท
๕.กําหนดเวลาส่งมอบพัสดุภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซือขาย
๖.การรับประกันความชํารุ ดบกพร่ อง
๑
ปี
๗.องค์การบริ หารส่วนจังหวัดอํานาจเจริ ญ จะจ่ายเงินค่าหนังสื อเสริ มความรู ้และพัฒนา
ศักยภาพทางด้านภาษาอย่างต่อเนื)อง สําหรับนักเรี ยนชันอนุบาล ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เมื)อผูข้ ายส่งมอบพัสดุ ภายใน ๓๐ วัน
รายละเอียดแนบท้ ายประกาศและเอกสารประกวดราคาซือ ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที๑ ๓/๒๕๖๐
การจัดซือ หนังสือเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพทางด้ านภาษาอย่ างต่อเนือ ง สําหรับนักเรียนชันอนุบาล
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ลงวันที ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
.................................................
การจัดซือหนังสื อเสริ มความรู ้และพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอย่างต่อเนื)อง สําหรับนักเรี ยนชันอนุบาล
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ดังนี
หนังสื อเสริ มความรู ้และพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอย่างต่อเนื)อง สําหรับนักเรี ยนชันอนุบาลประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ประกอบด้วย
๑
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ไดอารี) วนั ละประโยค : ชุดเก่งอังกฤษกับโนบินสัน
ไดอารี) วนั ละ ๓ ประโยค : ชุดเก่งอังกฤษกับโนบินสัน
เก่งแต่งประโยค:ชุดฝึ กเขียนภาษาอังกฤษจากไดอารี)
เก่งใช้สาํ นวน : ชุดฝึ กเขียนภาษาอังกฤษจากไดอารี)
ตามติดชีวติ ประจําวัน เล่ม ๑ : ชุดเรี ยนอังกฤษสไตล์เด็กนอก
เรี ยนอังกฤษจากภาพ ฉบับท่องเที)ยว (แถม CD)
นิทานยอดนักอ่าน เล่ม ๑ (ปกแข็ง) : ชุดนิทานยอดนักอ่าน
นิทานยอดนักอ่าน เล่ม ๒ (ปกแข็ง)
นิทานหัดอ่าน เล่ม ๑ (ปกแข็ง) : ชุดนิทานหัดอ่าน
นิทานหัดอ่าน เล่ม ๒ (ปกแข็ง) : ชุดนิทานหัดอ่าน
นิทานนักอ่านน้อย (ปกแข็ง)
นิทานอมตะสองภาษา เล่ม ๑ (ปกแข็ง) : ชุดนิทานอมตะสองภาษา ไทย-อังกฤษ
นิทานอมตะสองภาษา เล่ม ๒ (ปกแข็ง) : ชุดนิทานอมตะสองภาษา ไทย-อังกฤษ
หนังสื อสอนภาษาVerb Synonyms
นิทานแสนน่ารักสองภาษา ( ปกแข็ง)
เรื) องสันสันสองภาษา เล่ม ๑ (ปกแข็ง) : ชุดเรื) องสันสันสองภาษา
เรื) องสันสันสองภาษา เล่ม ๒ (ปกแข็ง) : ชุดเรื) องสันสันสองภาษา
เรื) องสันสันสองภาษา เล่ม ๓ (ปกแข็ง) : ชุดเรื) องสันสันสองภาษา
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สําเนาถูกต้อง
(นาง ดวงอุมา โพธิวฒั น์)
ผูอ้ าํ นวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ประกาศขึนเว็บไซต์วนั ที) ๒๒ สิ งหาคม ๒๕๖๐
โดย นาง ดวงอุมา โพธิวฒั น์ ผูอ้ าํ นวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที) 13/2560

