( สํ าเนา )
ประกาศองค์ การบริหารส่ วนจังหวัดอํานาจเจริญ
เรือง ประกวดราคาซือสื อการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
-------------------------------------ด้วยองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอํานาจเจริ ญ มีความประสงค์จะประกวดราคาซือสื อการเรี ยนการสอนระดับ
ประถมศึกษา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นเงินทังสิ น ๔,๙๑๐,๐๐๐.บาท (สี ล้านเก้าแสนหนึงหมืนบาทถ้วน)
ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
๑. เป็ นผูม้ ีอาชีพขายพัสดุทีประกวดราคาซือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
๒. ไม่เป็ นผูท้ ีถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผูท้ ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชือแล้ว
๓. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ?หรื อความคุม้ กัน ซึ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
ได้มีคาํ สังให้สละสิ ทธิ?และความคุม้ กันเช่นว่า นัน
๔. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอืน ทีเข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
อํานาจเจริ ญ ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาซือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครังนี
๕. บุคคลหรื อนิติบุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรื อแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
๖. บุคคลหรื อนิติบุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ งได้ดาํ เนินการจัดซือจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(eGovernment Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ทีเว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซือ จัดจ ้าง
ภาครัฐ

๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครัง ซึงมีมูลค่าไม่เกินสามหมืนบาทคูส่ ัญญาอาจ
จ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
กําหนดยืนซองประกวดราคาซือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา
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 ตังแต่ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็ นต้นไป
ผูส้ นใจติดต่อขอซื อเอกสารการประกวดราคาซือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาท
ถ้วน) ได้ทีกองคลัง องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอํานาจเจริ ญ ชัน ๑ อาคารดลเมธา มหาวิทยาลัยมหิ ดลวิทยาเขตอํานาจเจริ ญ ตําบล
โนนหนามแท่ง อําเภอเมืองอํานาจเจริ ญ จังหวัดอํานาจเจริ ญ ระหว่างวันที ๒๒ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ถึง
วันที ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ เวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ทีเว็บไซต์ www.amnatpao.go.th หรื อ www.gprocurement.go.th หรื อ
สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๔๕๕๒-๓๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอํานาจเจริ ญขอสงวนสิ ทธิ ทีจะยกเลิกการประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ไม่จดั ซื อเลยก็ได้ หากมีเงินไม่เพียงพอ หรื อมีการเปลียนแปลงอืนใด ทังนีผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาจะถือเป็ นข้ออ้างเรี ยกร้องความ
เสี ยหายใด ๆ มิได้
สื อการเรี ยนการสอนระดับประถมศึกษา

จํานวน

๑ โครงการ

ประกาศ ณ วันที ๒๒ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายศักดิ?ชยั ตังตระกูลวงศ์)
นายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัดอํานาจเจริ ญ

รายละเอียดแนบท้ ายประกาศและเอกสารประกวดราคาซือ ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที ๑๑ /๒๕๖๐
การจัดซือสือการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
ลงวันที ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

----------------------------------------------การจัดซื อสื อการเรี ยนการสอนระดับประถมศึกษา ดังนี
๑. วงเงินจัดซือ
๔,๙๑๐,๐๐๐ บาท
๒. ราคาขายแบบชุดละ
๕๐๐ บาท
๓. หลักประกันซอง
๒๔๕,๕๐๐ บาท
๔,๙๑๐,๐๐๐ บาท
๔. ราคาเริ มต้นในการประมูลเริ มต้นที
๕. กําหนดเวลาส่ งมอบพัสดุภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซือขาย
๑
ปี
๖. การรับประกันความชํารุ ดบกพร่ อง
๗. องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอํานาจเจริ ญ จะจ่ายเงินค่าสื อการเรี ยนการสอนระดับ
ประถมศึกษา เมือผูข้ ายส่ งมอบพัสดุ ภายใน ๓๐ วัน
รายละเอียดแนบท้ ายประกาศและเอกสารประกวดราคาซือ ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที ๑๑ /๒๕๖๐
การจัดซือสือการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
ลงวันที ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

------------------------การจัดซื อสื อการเรี ยนการสอนระดับประถมศึกษา ดังนี สื อการเรี ยนการสอนระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

แม่เหล็กลูกปื นใหญ่ (๒๔๐๐ MAGNETIC CANNONBALL RUN)

๒๕๐ ชุด

เกมวงจรไฟฟ้ า (Buzzwire Game)

๒๕๐ชุด

ชุดการทดลองเรื องกระดิงไฟฟ้ า (MX-๕๑๐B Bell Action Kit)

๒๕๐ชุด

ชุดสร้างเครื องทําฟองสบูB่ ubble Machine

๒๕๐ชุด

ชุดการทดลองเรื องแรงดัน แม่เหล็ก และไฟฟ้ า(๒๔๙Voyager)

๒๕๐ชุด

ชุดการทดลองเรื องภูเขาไฟ
๒๕๐ชุด
ชุดแบบจําลองเรื องอวกาศ(๒๓๔๙ Space Science)
๒๕๐ชุด
ชุดสื อการทดลองสําหรับนักเรี ยนB-๑
๓๕๐ชุด
ชุดสื อการทดลองสําหรับนักเรี ยนB-๒
๓๕๐ชุด
ชุดสื อการทดลองสําหรับนักเรี ยนB-๓
๓๕๐ ชุด
การลอยและการจม
๓๕๐ชุด
เพนดูลมั และความสมดุล
๓๕๐ชุด
I-๓ : แบตเตอรี และไฟฟ้ า
๓๕๐ชุด
J-๓ : แม่เหล็กและไฟฟ้ า
๓๕๐ชุด
K-๓ : อัศจรรย์การมองเห็น
๓๕๐ชุด
L-๑ : แสงมหัศจรรย์
๓๕๐ชุด
L-๓ : เพนดูลมั และสมดุล
๓๕๐ชุด
____________________________________________
สําเนาถูกต้อง

(นาง ดวงอุมา โพธิวฒั น์)
ผูอ้ าํ นวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ประกาศขึนเว็บไซต์วนั ที ๒๒ สิ งหาคม ๒๕๖๐
โดย นาง ดวงอุมา โพธิวฒั น์ ผูอ้ าํ นวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที 11/2560

