ประกาศองคก
ค ารบรร หารสวส นตาต บลขามเฒาส
เรรส อง สอบราคาซซ รอรถพยาบาลฉฉุ กเฉร น(รถกระบะ) ปรร มาตรกระบอกสสู บไมต
ส าส ต กวาส
2,400 ซซซซ จาต นวน 1 คคน
…………………………………..
ดวซ ยองคก
ค ารบรร หารสวส นตาต บลขามเฒาส อาต เภอโนนสสู ง จคงหวคด
นครราชสซมา มซความประสงคจค ะสอบราคาจคดซซ รอรถพยาบาลฉฉุ กเฉร น(รถกระบะ)
ปรร มาตรกระบอกสสูบไมต
ส าส ต กวาส 2,400 ซซซซ จาต นวน 1 คคน โดยมซคฉุณสมบคตรและราย
ละเอซยดดคงนซซ
1. เครรส องยนตด
ค ซเซล 4 สสู บ พรซอมอฉุปกรณคตามมาตรฐาน
2. ประตสูมซดซานหลคง ปร ด-เปร ด สาต หรคบยกเตซยงผสูซปสวยเขซา-ออก
3. มซตสูซเกกบทอส บรรจฉุกก๊าซไมน
ส ซ อยกวาส 2 ทอส ทซสแขวนนตาซ เกลรอ
4. หซองพยาบาลมซตสูซใสอส ฉุปกรณคและเวชภคณฑค
5. มซวท
ร ยฉุคมนาคม VHF/FM 25 วคตตพ
ค รซอมอฉุปกรณค
6. เครรส องสค ญญาณไฟฉฉุ กเฉร นพรซอมเครรส องขยายเสซยง
7. คฉุณลคกษณะเฉพาะอฉุปกณคการแพทยป
ค ระกอบ
(1)
เตซยงนอนโลหะผสม แบบมซลอ
ซ เขกน ปรคบเปก นรถเขกนไดซ
(2)
ชฉุดชวส ยหายใจชนร ดมรอบซบสาต หรคบเดกกและผสูใซ หญส
(3)
เครรส องส สอ งกลสอ งเสซ ย งและเครรส องดสู ด ของเหลวใชซ กค บไฟ
รถยนตค
(4)
เครรส องวคดความดคนโลหรตชนร ดตรดผนคง
(5)
ชฉุดปซองกคนกระดสูกคอเคลรสอน
(6)
ชฉุดเฝร อกลม
(7)
ชฉุดใหซออกซรเจน แบบ Pipe Line สาต หรคบสงส ทอส กก๊าซ
(8)
อฉุปกรณคดามหลคงชนร ดสค นซ
(9)
เกซาอซซเคลรสอนยาซ ยผสูซปสวยชนร ดพคบเกกบไดซ
(10)เครรส องสค ญญาณไฟฉฉุ กเฉร น พรซอมเครรส องขยายเสซยง
ซ ส องปรคบอากาศ
(11)ครอบหลคงคาทรงสสู งพรซอมตรดตคงเครร
(รายละเอซยดคฉุณลคกษณะตามเอกสารแนบทาซ ยประกาศสอบ
ราคาซซ รอ)
ราคากลาง 980,000.00 บาท (-เกกาแสนแปดหมมม นบาท
ถกวน-)
จจานวนเงง นรวมทท ก งสงกน 980,000.00 บาท (-เกกาแสนแปดหมมม นบาท
ถกวน-)

ผผก มมสงทธงเสนอราคาจะตกองมม คคุณสมบท ตง ดทงนมก
1. เปก นผสูม
ซ ซอาชซพขายพคสดฉุทสซสอบราคาซซ รอดคงกลาส ว
2. ไมเส ปก นผสูถ
ซ สูกแจงซ เวซยนชรสอผสูท
ซ ซงร งานของทางราชการ รคฐวรสาหกรจหรร อ
หนสวยการบรร หาร
ราชการสวส นทอ
ซ งถรสนในขณะทซสยสรนซองสอบราคา
3. ผสูซเสนอราคาตซองไมเส ปก นผสูซไดซรคบเอกสรทธรคหรร อความคฉุม
ซ กคน
ซสซงอาจปฏรเสธไมยส อมขซซนศาลไทยเวน
ซ แตส รคฐบาลของผสูเซ สนอราคาไดซมซคาต สค สงใหซสละ
ซ
สรทธรคและความคฉุม
ส วาส นคน
ซ กคนเชน
4. ผสูเซ สนอราคาตอ
ซ งไมเส ปก นผสูท
ซ สซถสูกระบฉุชสรอวาส เปก นคสูส
ส ค ญญาทซสไมไส ดแ
ซ สดง
บคญชซรายรคบรายจาส ยหรร อ
แสดงบคญชซรายรคบรายจาส ยไมถ
ส สูกตซองครบถซวนในสาระสาต คคญตามประกาศคณะ
กรรมการปซองกคนและปราบปรามทฉุจรร ตแหงส ชาตร เรรส อง หลคกเกณฑแ
ค ละวรธซการจคดทาต
และแสดงบคญชซรายการรคบจาส ยของโครงการทซสบฉุคคลหรร อนร ตรบฉุคคลเปก นคสูส
ส ค ญญากคบ
หนสวยงานของรคฐ พ.ศ.2554
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5. ผสูเซ สนอราคาตอ
ซ งเปก นตควแทนจาต หนสายผสูแ
ซ ทนจาต หนสายโดยตรง
6. ผสูเซ สนอราคาตอ
ซ งไมเส ปก นผสูม
ซ ซประโยชนครสวมกคนกคบผสูเซ สนอราคารายอรสน
ทซสเขาซ เสนอราคาใหแ
ซ กส
องคก
ค ารบรร หารสวส นตาต บลขามเฒาส ณ วคนประกาศสอบราคา หรร อไมเส ปก นผสูซกระทาต
การอคนเปก นการขคดขวางการแขงส ขคนราคาอยาส งเปก นธรรมในการสอบราคาซซ รอครคงซ นซซ
7. บฉุคคลหรร อนร ตรบฉุคคลทซสจะเขาซ เปก นคสูส
ส ค ญญากคบหนสวยงานของรคฐซสซง
ไดด
ซ าต เนร นการจคดซซ รอจคดจาซ งดวซ ยระบบอรเลกกทรอนร กส ค (e-Government
Procurement:e-GP) ตอ
ซ งลงทะเบซยนในระบบอรเลกกทรอนร กสขค องกรมบคญชซ
กลางทซสเวกบไซตศ
ซ มสูลจคดซซ รอจคดจาซ งภาครคฐ
ค สูนยขค อ
8. คสูส
ส ค ญญาตอ
ซ งรคบและจาส ยเงรนผาส นบคญชซธนาคาร เวน
ซ แตก
ส ารจาส ยเงรน
แตลส ะครคงซ ซสซงมซมสูลคาส ไมเส กรน 30,000.-บาท คสูส
ส ค ญญาอาจจาส ยเปก นเงรนสดกกไดซ
กจาหนดยมม นซองสอบราคา ดท งนมก
1. ซซ รอเอกสารสอบราคา
- วท นทมม 9 พฤษภาคม 2560 ถถ งวท นทมม 24 พฤษภาคม
2560 ระหวาส งเวลา 08.30 น.
ถซงเวลา 16.30 น. ในวคนและเวลาราชการ ณ สาต นคกงานองคก
ค ารบรร หารสวส นตาต บล
ขามเฒาส
- วท นทมม 24 พฤษภาคม 2560 ณ ศสูนยรค วมขอ
ซ มสูลขาส วสาร
การซซ รอหรร อการจาซ งของ
ซ เส วลา 08.30
องคก
ค ารบรร หารสวส นตาต บลระดคบอาต เภอ ทซสวาส การอาต เภอโนนสสู ง ตคงแต
น. ถซงเวลา 16.30 น.

2. ยรสนเอกสารสอบราคา
ระหวาม งวท นทมม 9 พฤษภาคม 2560 ถถ งวท นทมม 24
พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 –
16.30 น. ณ ทซสทาต การองคก
ค ารบรร หารสวส นตาต บลขามเฒาส ในวคนและเวลาราชการ
วท นทมม 24 พฤษภาคม 2560 ระหวาส งเวลา
08.30 น. ถซงเวลา 16.30 น. ณ ศสูนย ค
รวมขซอมสูลขาส วสารการซซ รอหรร อการจาซ งขององคก
ค ารบรร หารสวส นตาต บลระดคบอาต เภอ ทซส
วาส การอาต เภอโนนสสูง
3. เปร ดซองสอบราคาทซส ศสูนยรค วมขซอมสูลขาส วสารการซซ รอหรร อการจาซ งของ
องคก
ค ารบรร หารสวส นตาต บล
ระดคบอาต เภอ ทซสวาส การอาต เภอโนนสสู ง ในวท นทมม 25 พฤษภาคม 2560 ระหวาส ง
เวลา 09.00 น. เปก นตน
ซ ไป
กจาหนดเปง ดซองสอบราคา ในวคนทซส 25 พฤษภาคม 2560 ณ
ศสูนยรค วมขอ
ซ มสูลขาส วสารการซซ รอ
ซ ส
หรร อการจาซ งขององคก
ค ารบรร หารสวส นตาต บลระดคบอาต เภอ ทซสวาส การอาต เภอโนนสสู ง ตคงแต
เวลา 09.00 น. เปก นตซนไป
ผสูซสนใจตรดตอ
ส ขอซซ รอเอกสารสอบราคาในราคาชคุ ดละ 300.บาท(สามรกอยบาทถกวน) ไดซทสซทสซทาต การองคก
ค ารบรร หารสวส นตาต บลขามเฒาส อาต เภอ
โนนสสู ง จคงหวคดนครราชสซมา ระหวมางวท นทมม 9 พฤษภาคม 2560 ถถ งวท นทมม
24 พฤษภาคม 2560 ระหวาส งเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ดสูราย
ละเอซยดไดซทสซเวกบไซตค www.khamthoa.go.th
www.gprocurement.go.th และ www.koratdla.go.th หรร อ
สอบถามทางโทรศค พทห
ค มายเลข 0 – 4438 - 3571 ในวคนและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วคนทซส 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(นายพฉุม
สวคสดรคกอ
ส
ซ นสกฉุล)
นายกองคก
ค ารบรร หารสวส นตาต บลขามเฒาส

