( สําเนา )

ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดอํานาจเจริญ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
-------------------------------------ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดอํานาจเจริญ มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน
ระดับประถมศึกษา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศ) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เปนเงิน
ทั้งสิ้น ๔,๙๑๐,๐๐๐.- บาท (สี่ลานเกาแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดังกลาว
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
ประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น
๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น ที่เขาเสนอราคาใหแก องคการ
บริหารสวนจังหวัดอํานาจเจริญ ณ วันประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการ
อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลาง ที่
เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๗. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้ง ซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม
หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
กําหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ระหวาง
เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนยประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจาง จังหวัดอํานาจเจริญ หอประชุมพญานาคริ
นทร ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอํานาจเจริญ ถนนชยางกูร ตําบลโนนหนามแทง อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัด
อํานาจเจริญ และกําหนดเสนอราคา ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในราคาชุดละ ๕๐๐.บาท (หารอยบาทถวน) ไดที่กองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดอํานาจเจริญ ชั้น ๑ อาคารดล
เมธา มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอํานาจเจริญ ตําบลโนนหนามแทง อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ
ระหวางวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลาราชการ ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต
www.amnatpao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท หมายเลข ๐-๔๕๕๒๓๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัดอํานาจเจริญ ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส โดยไมจัดซื้อเลยก็ได หากมีเงินไมเพียงพอ หรือมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใด ทั้งนี้ผูประสงคจะเสนอ
ราคาจะถือเปนขออางเรียกรองความเสียหายใด
ๆ
มิได

สื่อการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา

จํานวน

๑ โครงการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายศักดิ์ชัย ตั้งตระกูลวงศ)
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอํานาจเจริญ

รายละเอียดแนบทายประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ๑๑ /๒๕๖๐
การจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
----------------------------------------------การจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ดังนี้
๑. วงเงินจัดซื้อ
๔,๙๑๐,๐๐๐ บาท
๒. ราคาขายแบบชุดละ
๕๐๐ บาท
๓. หลักประกันซอง
๒๔๕,๕๐๐ บาท
๔. ราคาเริ่มตนในการประมูลเริ่มตนที่ ๔,๙๑๐,๐๐๐ บาท
๕. กําหนดเวลาสงมอบพัสดุภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
๑
ป
๖. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
๗. องคการบริหารสวนจังหวัดอํานาจเจริญ จะจายเงินคาสื่อการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษา เมื่อผูขายสงมอบพัสดุ ภายใน ๓๐ วัน

รายละเอียดแนบทายประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ๑๑ /๒๕๖๐
การจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
------------------------การจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ดังนี้ สื่อการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
ประกอบดวย
แมเหล็กลูกปนใหญ (๒๔๐๐ MAGNETIC CANNONBALL RUN)
๒๕๐ ชุด
๑.
๒.
เกมวงจรไฟฟา (Buzzwire Game)
๒๕๐ชุด
ชุดการทดลองเรื่องกระดิ่งไฟฟา (MX-๕๑๐B Bell Action Kit)
๒๕๐ชุด
๓.
๔.
ชุดสรางเครื่องทําฟองสบูBubble Machine
๒๕๐ชุด
ชุดการทดลองเรื่องแรงดัน แมเหล็ก และไฟฟา(๒๔๙Voyager)
๒๕๐ชุด
๕.
๖.
ชุดการทดลองเรื่องภูเขาไฟ
๒๕๐ชุด
๗.
ชุดแบบจําลองเรื่องอวกาศ(๒๓๔๙ Space Science)
๒๕๐ชุด
๘.
ชุดสื่อการทดลองสําหรับนักเรียนB-๑
๓๕๐ชุด
๙.
ชุดสื่อการทดลองสําหรับนักเรียนB-๒
๓๕๐ชุด
๑๐. ชุดสื่อการทดลองสําหรับนักเรียนB-๓
๓๕๐ ชุด
๑๑. การลอยและการจม
๓๕๐ชุด
๑๒. เพนดูลัมและความสมดุล
๓๕๐ชุด
๑๓. I-๓ : แบตเตอรี่และไฟฟา
๓๕๐ชุด
๑๔. J-๓ : แมเหล็กและไฟฟา
๓๕๐ชุด
๑๕. K-๓ : อัศจรรยการมองเห็น
๓๕๐ชุด
๑๖. L-๑ : แสงมหัศจรรย
๓๕๐ชุด
๑๗. L-๓ : เพนดูลัมและสมดุล
๓๕๐ชุด
____________________________________________
สําเนาถูกตอง
(นาง ดวงอุมา โพธิวัฒน)
ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน
ประกาศขึ้นเว็บไซตวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
โดย นาง ดวงอุมา โพธิวัฒน ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน
เอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 11/2560

