ประกาศเทศบาลตําบลทองผาภูมิ

เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา
……..……………………..
ดวย เทศบาลตําบลทองผาภูมิ มีความประสงคจะสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา (สื่อการเรียน
การสอน) จํานวน 6 รายการ (ตามรายละเอียดคุณลักษณะที่แนบทาย) รายละเอียดดังนี้
- ธงชาติประชาคมอาเซียน ชนิดตั้งโตะ
จํานวน 1 ชุด
- ธงชาติประชาคมอาเซียน ชนิดติดผนัง (พรอมติดตั้ง) จํานวน 5 ชุด
- ชุดเตรียมความพรอมสําหรับเด็ก
จํานวน 1 ชุด
- ชุดเครื่องดนตรีหรรษา
จํานวน 5 ชุด
- ชุดชั้นวางของนุมนิ่มรูปรถ คละสี
จํานวน 5 ชุด
- ชุดแผนกิจกรรมเรียนรู รูปทรงเลขาคณิต
จํานวน 5 ชุด
ราคากลางเปนเงินทั้งสิ้น 161,500 บาท
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางดังกลาว
2. ไม เ ป น ผู ที่ถูกระบุ ชื่ อไวในบัญ ชีร ายชื่อผูทิ้ง งานของทางราชการหรือหน ว ยการบริห าร
สวนราชการทองถิ่นและไดแจงเวียนชื่อไว
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกเทศบาลตําบล
ทองผาภูมิ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 18 – 28 สิงหาคม 2558 ณ กองคลัง สํานักงานเทศบาล
ตําบลทองผาภูมิ และในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ.ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือจาง สํานักงานสงเสริม
การปกครองทองถิ่นอําเภอทองผาภูมิ ระหวางเวลา 09.00 น. - 16.30 น.
กําหนดเปดซองสอบราคา ในวันที่ 1 กันยายน 2558 ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป
ณ.ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือจาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นอําเภอทองผาภูมิ
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500 บาท ไดที่ กองคลัง เทศบาลตําบลทองผาภูมิ ระหวางวันที่ 18 - 31 สิงหาคม 2558 ตั้งแตเวลา 09.00 น. - 16.00 น. ดูรายละเอียด
ได ที่ เ ว็ บ ไซด www.gprocurement.go.th หรื อ www.tpm.go.th หรื อ สอบถามทางโทรศั พ ท ห มายเลข
0-3459-9757 ตอ 115

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558
(นายประเทศ บุญยงค)
นายกเทศมนตรีตําบลทองผาภูมิ

.................................ปลัดเทศบาล
..................................ผอ.กองคลัง
..................................พิมพ / ทาน
..................................ราง

รายละเอียดแนบทายวัสดุการศึกษา
1. ธงชาติประชาคมอาเซียน ชนิดตั้งโตะ ขนาด 14 x 22.5 ซ.ม. (จํานวน 11 ชิ้น)
จํานวน 1 ชุด
2. ธงชาติประชาคมอาเซียน ชนิดติดผนัง (พรอมชุดติดตั้ง) ขนาด 30 x 45 ซ.ม. (จํานวน 11 ชิ้น) จํานวน 5 ชุด
3. ชุดเตรียมความพรอมสําหรับเด็ก ขนาด 32 x 36 ซ.ม. (จํานวน 10 หนารวมปก)
จํานวน 1 ชุด
4. ชุดเครื่องดนตรีหรรษา
จํานวน 5 ชุด
4.1 มาราคัส
4.2 โทนบล็อก
4.3 เคลฟ
4.4 กระพรวนแบบมีดาม
4.5 กลองปองแปง
4.6 แทมโบรีน
4.7 แทมโบรีนแบบมีดาม
4.8 คาสทาเนท
4.9 คาสทาเนทแบบมีดาม
4.10 กระพรวนขอมือ
4.11 กระพรวนขอเทา
4.12 กระพรวนเอว
4.13 ลูกแซ็ก
4.14 กลองยาวขนาดเล็ก
4.15 ฉาบ
5. ชุดชั้นวางของนุมนิ่มรูปรถ คละสี
จํานวน 5 ชุด
5.1 โครงสรางทําจากไมอัด 10 มิล ประกอบกับไมโครงยางพาราอยางดี บุดวยฟองน้ําอยางดี ขนาด 1 นิ้ว
และ 2 นิ้ว ตามลําดับหุมดวยผาหนังพีวีซีอยางดี ขนาดกวาง 30 ซ.ม. x ยาว 140 ซ.ม. x สูง 68 ซ.ม.
6. ชุดแผนกิจกรรมเรียนรู รูปทรงเรขาคณิต
จํานวน 5 ชุด
6.1 เปนแผนพีวีซี ขนาด 200 x 200 ซ.ม. ขางในเย็บรูปทรงเรขาคณิตสีตาง ๆ 30 รูป
6.2 รูปทรงเรขาคณิต ขนาด 20 x 20 ซ.ม 30 ชิ้น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับและรายละเอียดคาใชจายในการซื้อซึ่งมิใชสิ่งกอสราง
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุการศึกษา (สื่อการเรียนการสอน)
/หนวยงานเจาของโครงการ งานการศึกษา สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลทองผาภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 161,500 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป จัดซื้อวัสดุการศึกษา (สื่อการเรียนการสอน)
4. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2558 เปนเงิน 161,500 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
5.1 บริษัท เอ็กเซล เอ็ดคูเคชั่น จํากัด 100/152 ม.3 ถ.บางไผ-หนองเพรางาย ต.บางคูรัด
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
5.2 บริษัท ธนะกุล เอ็นเตอรไพรส จํากัด 99/21 ม.8 ถ.บางไผ-หนองเพรางาย ต.บางรักพัฒนา
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
5.3 บริษัท สรรพสื่อ จํากัด 128/99 อาคารพญาไทพลาซา ชั้น 9 ถ.พญาไท แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
6. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
6.1 นางพัทธิยา คงเกิด
6.2 นายณฐนน ฐิติโฆสน
6.3 นางน้ําออย แดงเปยม

