.
ประกาศองค์ การบริหารส่ วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
เรื่ อง ประกาศสอบราคาซื้อสื่ อการเรียนการสอน เครื่ องเล่นเด็ก และอุปกรณ์ การพัฒ นาเด็กปฐมวัย
--------------------------------ด้วยองค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลางพญาแก้วมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสื่ อการเรี ยนการสอน
เครื่ องเล่นเด็ก และอุปกรณ์การพัฒนาเด็กปฐมวัย ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียง
กลางพญาแก้ว จํานวน 4 ศูนย์ ในวงเงินงบประมาณ 166,600.- บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน-)
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อจะต้องเป็ นของแท้ของใหม่ ไม่บูดเน่าเสี ย ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็ นของเก่า เก็บ
อยูใ่ นสภาพที่จะใช้งานได้ทนั ที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาํ หนดไว้ในเอกสารสอบราคา
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้ องมีคุณสมบัติ ดังต่ อไปนี้
1. ผูเ้ สนอราคาจะต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
2. ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูถ้ ูกระบุชื่อไว้ในบัญชี รายชื่ อผูท้ ิ้งงานของทางราชการ หรื อของหน่ วยงาน
การบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคล
อื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผูเ้ สนอราคาต้องไม่ เป็ นผูม้ ี ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่ น ณ วันประกาศสอบราคา
หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
4. ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาํ สัง่ ให้สละสิ ทธิ์และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
5. ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นตัวแทนจําหน่ ายหรื อตัวแทนจําหน่ ายช่วงจากผูผ้ ลิต โดยมีหนังสื อแต่งตั้งเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันเสนอราคาด้วย
กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557
เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน ส่ วนการคลัง องค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
และยืน่ ซองเสนอราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรื อการจ้าง ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลระดับอําเภอ
อําเภอเชียงกลาง (ห้องท้องถิ่นอําเภอเชียงกลาง) วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.00 น. โดยองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลจะไม่รับซองสอบราคาทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ
กําหนดเปิ ดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็ นต้นไป ณ
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรื อการจ้างฯ สํานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นอําเภอเชียงกลาง ที่วา่ การอําเภอ
เชียงกลาง จังหวัดน่าน
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ผูส้ นใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ส่ วนการคลัง
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ระหว่างวันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 6 เดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2557 หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5469-4599 ต่อ 104 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557

(ลงชื่อ)
( นายสามารถ ขอดเตชะ )
นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว

.
ประกาศองค์การบริหารส่ วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ ว
เรื่ อง ประกาศสอบราคาซื้อสื่ อการเรียนการสอน เครื่ องเล่ นเด็ก และอุปกรณ์ การพัฒ นาเด็กปฐมวัย
--------------------------------ด้วยองค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลางพญาแก้วมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสื่ อการเรี ยนการสอน เครื่ องเล่นเด็ก
และอุปกรณ์การพัฒนาเด็กปฐมวัย ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว จํานวน 4
ศูนย์ ในวงเงินงบประมาณ 166,600.- บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน-)
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อจะต้องเป็ นของแท้ของใหม่ ไม่บูดเน่าเสี ย ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็ นของเก่า เก็บอยูใ่ นสภาพ
ที่จะใช้งานได้ทนั ที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาํ หนดไว้ในเอกสารสอบราคา
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้ องมีคุณสมบัติ ดังต่ อไปนี้
6. ผูเ้ สนอราคาจะต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
7. ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูถ้ ูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการ หรื อของหน่วยงานการบริ หาร
ราชการส่ วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่ อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
8. ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรื อไม่เป็ น
ผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
9. ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู ้
เสนอราคาได้มีคาํ สัง่ ให้สละสิ ทธิ์และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
10. ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นตัวแทนจําหน่ายหรื อตัวแทนจําหน่ายช่วงจากผูผ้ ลิต โดยมีหนังสื อแต่งตั้งเป็ นลายลักษณ์
อักษรมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันเสนอราคาด้วย
กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา
08.30 น. – 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน ส่ วนการคลัง องค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว และยืน่ ซองเสนอ
ราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรื อการจ้าง ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลระดับอําเภอ อําเภอเชียงกลาง (ห้องท้องถิ่น
อําเภอเชียงกลาง) วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.00 น. โดยองค์การบริ หารส่ วนตําบลจะไม่รับซองสอบราคาทาง
ไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ
กําหนดเปิ ดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็ นต้นไป ณ ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรื อการจ้างฯ สํานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นอําเภอเชียงกลาง ที่วา่ การอําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ผูส้ นใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ส่ วนการคลัง องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ระหว่างวันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557
หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5469-4599 ต่อ 104 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557

(ลงชื่อ)
( นายสามารถ ขอดเตชะ )
นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว

