( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดอํานาจเจริญ
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเสริมความรูและพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาอยางตอเนื่อง
สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
-------------------------------------ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดอํานาจเจริญ มีความประสงคจะประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเสริมความรูและพัฒนา
ศักยภาพทางดานภาษาอยางตอเนื่องสําหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา(รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบทายประกาศ)ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เปนเงินทั้งสิ้น ๒,๔๕๓,๖๑๐.-บาท (สองลานสี่แสนหาหมื่นสามพันหก
รอยสิบบาทถวน) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดังกลาว
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น
๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น ที่เขาเสนอราคาใหแก องคการบริหารสวน
จังหวัดอํานาจเจริญ ณ วันประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนย
ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๗. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้ง ซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญา
อาจจายเปนเงินสดก็ได
กําหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ระหวางเวลา ๑๐.๐๐
น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนยประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจาง จังหวัดอํานาจเจริญ หอประชุมพญานาครินทร ชั้น ๒ ศาลากลาง
จังหวัดอํานาจเจริญ ถนนชยางกูร ตําบลโนนหนามแทง อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ และกําหนดเสนอราคา ใน
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๑๑.๐๐ น. เปนตนไป
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (หารอย
บาทถวน) ไดที่กองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดอํานาจเจริญชั้น ๑
อาคารดลเมธา มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขต
อํานาจเจริญ ตําบลโนนหนามแทง อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ ระหวางวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึง
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลาราชการดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.amnatpao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท หมายเลข ๐-๔๕๕๒-๓๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดอํานาจเจริญ ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส โดยไมจัดซื้อเลยก็ได หากมีเงินไมเพียงพอ หรือมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใด ทั้งนี้ผูประสงคจะเสนอราคาจะถือเปน
ขออางเรียกรองความเสียหายใด ๆ มิได
จํานวน
๑ โครงการ
หนังสือเสริมความรูและพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาอยาง
ตอเนื่องสําหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายศักดิ์ชัย ตั้งตระกูลวงศ)
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอํานาจเจริญ

รายละเอียดแนบทายประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ๑๓/๒๕๖๐
การจัดซื้อหนังสือเสริมความรูและพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาอยางตอเนื่อง
สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
..............................................
การจัดซื้อหนังสือเสริมความรูและพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาอยางตอเนื่อง สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาล
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ดังนี้
๑.วงเงินจัดซื้อ
๒,๔๕๓,๖๑๐.- บาท
๒.ราคาขายแบบชุดละ
๕๐๐.บาท
๓.หลักประกันซอง
๑๒๒,๖๘๐.๕๐ บาท
๔.ราคาเริ่มตนในการประมูลเริ่มตนที่ ๒,๔๕๓,๖๑๐.- บาท
๕.กําหนดเวลาสงมอบพัสดุภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
๖.การรับประกันความชํารุดบกพรอง ๑
ป
๗.องคการบริหารสวนจังหวัดอํานาจเจริญ จะจายเงินคาหนังสือเสริมความรูและพัฒนา
ศักยภาพทางดานภาษาอยางตอเนื่อง สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เมื่อผูขายสงมอบพัสดุ ภายใน ๓๐ วัน

รายละเอียดแนบทายประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเลขที่๑๓/๒๕๖๐
การจัดซื้อหนังสือเสริมความรูและพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาอยางตอเนื่อง สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาล
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
.................................................
การจัดซื้อหนังสือเสริมความรูและพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาอยางตอเนื่อง สําหรับนักเรียนชั้น
อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ดังนี้
หนังสือเสริมความรูและพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาอยางตอเนื่อง สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาล
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประกอบดวย
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๗
๘
๙
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๑๓
๑๔
๑๕
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ไดอารี่วันละประโยค : ชุดเกงอังกฤษกับโนบินสัน
ไดอารี่วันละ ๓ ประโยค : ชุดเกงอังกฤษกับโนบินสัน
เกงแตงประโยค:ชุดฝกเขียนภาษาอังกฤษจากไดอารี่
เกงใชสํานวน : ชุดฝกเขียนภาษาอังกฤษจากไดอารี่
ตามติดชีวิตประจําวัน เลม ๑ : ชุดเรียนอังกฤษสไตลเด็กนอก
เรียนอังกฤษจากภาพ ฉบับทองเที่ยว (แถม CD)
นิทานยอดนักอาน เลม ๑ (ปกแข็ง) : ชุดนิทานยอดนักอาน
นิทานยอดนักอาน เลม ๒ (ปกแข็ง)
นิทานหัดอาน เลม ๑ (ปกแข็ง) : ชุดนิทานหัดอาน
นิทานหัดอาน เลม ๒ (ปกแข็ง) : ชุดนิทานหัดอาน
นิทานนักอานนอย (ปกแข็ง)
นิทานอมตะสองภาษา เลม ๑ (ปกแข็ง) : ชุดนิทานอมตะสองภาษา
ไทย-อังกฤษ
นิทานอมตะสองภาษา เลม ๒ (ปกแข็ง) : ชุดนิทานอมตะสองภาษา
ไทย-อังกฤษ
หนังสือสอนภาษาVerb Synonyms
นิทานแสนนารักสองภาษา ( ปกแข็ง)
เรื่องสั้นสั้นสองภาษา เลม ๑ (ปกแข็ง) : ชุดเรื่องสั้นสั้นสองภาษา
เรื่องสั้นสั้นสองภาษา เลม ๒ (ปกแข็ง) : ชุดเรื่องสั้นสั้นสองภาษา
เรื่องสั้นสั้นสองภาษา เลม ๓ (ปกแข็ง) : ชุดเรื่องสั้นสั้นสองภาษา
สําเนาถูกตอง

(นาง ดวงอุมา โพธิวัฒน)
ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน
ประกาศขึ้นเว็บไซตวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
โดย นาง ดวงอุมา โพธิวัฒน ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน
เอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 13/2560
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