
ประกาศองคคการบรรหารสสวนตตาบลขามเฒสา
เรรสอง    สอบราคาซรซอรถพยาบาลฉฉุกเฉรน(รถกระบะ) ปรรมาตรกระบอกสสูบไมสตตสากวสา

2,400 ซซซซ  จ ตานวน 1 คคน
  …………………………………..

ดซวยองคคการบรรหารสสวนตตาบลขามเฒสา อตาเภอโนนสสูง  จค งหวคด
นครราชสซมา  มซความประสงคคจะสอบราคาจคดซรซอรถพยาบาลฉฉุกเฉรน(รถกระบะ) 
ปรรมาตรกระบอกสสูบไมสตตสากวสา 2,400 ซซซซ จ ตานวน 1 คคน โดยมซคฉุณสมบคตรและราย
ละเอซยดดค งนซซ

1. เครรสองยนตคดซเซล 4 สสูบ พรซอมอฉุปกรณคตามมาตรฐาน 
2. ประตสูมซดซานหลคง ปรด-เปรด ส ตาหรค บยกเตซยงผสูซปส วยเขซา-ออก
3. มซตสูซเกกบทสอ บรรจฉุกก๊าซไมสนซอยกวสา 2 ทสอ ทซสแขวนนตซาเกลรอ 
4. หซองพยาบาลมซตสูซใสสอฉุปกรณคและเวชภคณฑค 
5. มซวรทยฉุคมนาคม VHF/FM 25 วคตตคพรซอมอฉุปกรณค 
6. เครรสองสคญญาณไฟฉฉุกเฉรนพรซอมเครรสองขยายเสซยง 
7. คฉุณลคกษณะเฉพาะอฉุปกณคการแพทยคประกอบ

(1) เตซยงนอนโลหะผสม แบบมซลซอเขกน ปรค บเปกนรถเขกนไดซ 
(2) ชฉุดชสวยหายใจชนรดมรอบซบส ตาหรค บเดกกและผสูซใหญส 
(3) เครรส องสสองกลสองเสซยงและเครรส องดสูดของเหลวใชซกค บไฟ

รถยนตค
(4) เครรสองวคดความดคนโลหรตชนรดตรดผนค ง 
(5) ชฉุดปซ องกคนกระดสูกคอเคลรสอน 
(6) ชฉุดเฝร อกลม
(7) ชฉุดใหซออกซรเจน แบบ Pipe Line สตาหรค บสสงทสอกก๊าซ
(8) อฉุปกรณคดามหลคงชนรดสค ซน 
(9) เกซาอซซเคลรสอนยซายผสูซปส วยชนรดพคบเกกบไดซ 
(10)เครรสองสคญญาณไฟฉฉุกเฉรน พรซอมเครรสองขยายเสซยง
(11)ครอบหลคงคาทรงสสูงพรซอมตรดตค ซงเครรสองปรค บอากาศ

  (รายละเอซยดคฉุณลคกษณะตามเอกสารแนบทซายประกาศสอบ
ราคาซรซอ)

 ราคากลาง  980,000.00  บาท  (-เกกาแสนแปดหมมมนบาท
ถกวน-) 
จจานวนเงงนรวมทท กงสงกน 980,000.00  บาท  (-เกกาแสนแปดหมมมนบาท
ถกวน-)



ผผกมมสงทธงเสนอราคาจะตกองมมคคุณสมบทตงดท งนมก
1. เปกนผสูซมซอาชซพขายพคสดฉุทซสสอบราคาซรซอดค งกลสาว
2. ไมสเปกนผสูซถสูกแจซงเวซยนชรสอผสูซทรซงงานของทางราชการ  รค ฐวรสาหกรจหรรอ

หนสวยการบรรหาร
ราชการสสวนทซองถรสนในขณะทซสยรสนซองสอบราคา
                      3.  ผสูซเสนอราคาตซองไมสเปกนผสูซไดซรค บเอกสรทธรคหรรอความคฉุซมกคน  
ซซสงอาจปฏรเสธไมสยอมขซซนศาลไทยเวซนแตส รค ฐบาลของผสูซเสนอราคาไดซมซค ตาสค สงใหซสละ
สรทธรคและความคฉุซมกคนเชสนวสานค ซน

 4. ผสูซเสนอราคาตซองไมสเปกนผสูซทซสถสูกระบฉุชรสอวสาเปกนคสูสสคญญาทซสไมสไดซแสดง
บคญชซรายรค บรายจสายหรรอ

แสดงบคญชซรายรค บรายจสายไมสถสูกตซองครบถซวนในสาระส ตาคคญตามประกาศคณะ
กรรมการปซ องกคนและปราบปรามทฉุจรรตแหสงชาตร เรรสอง หลคกเกณฑคและวรธซการจคดทตา
และแสดงบคญชซรายการรค บจสายของโครงการทซสบฉุคคลหรรอนรตรบฉุคคลเปกนคสูสสคญญากคบ
หนสวยงานของรค ฐ พ.ศ.2554 
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5. ผสูซเสนอราคาตซองเปกนตควแทนจตาหนสายผสูซแทนจตาหนสายโดยตรง
6. ผสูซเสนอราคาตซองไมสเปกนผสูซมซประโยชนครสวมกคนกคบผสูซเสนอราคารายอรสน

ทซสเขซาเสนอราคาใหซแกส
องคคการบรรหารสสวนตตาบลขามเฒสา  ณ วคนประกาศสอบราคา  หรรอไมสเปกนผสูซกระทตา
การอคนเปกนการขคดขวางการแขสงขคนราคาอยสางเปกนธรรมในการสอบราคาซรซอครค ซงนซซ  

7.  บฉุคคลหรรอนรตรบฉุคคลทซสจะเขซาเปกนคสูสสคญญากคบหนสวยงานของรค ฐซซสง
ไดซดตาเนรนการจคดซรซอจคดจซางดซวยระบบอรเลกกทรอนรกสค (e-Government 
Procurement:e-GP) ตซองลงทะเบซยนในระบบอรเลกกทรอนรกสคของกรมบคญชซ
กลางทซสเวกบไซตคศสูนยคขซอมสูลจคดซรซอจคดจซางภาครค ฐ

8.  คสูสสคญญาตซองรค บและจสายเงรนผสานบคญชซธนาคาร เวซนแตสการจสายเงรน
แตสละครค ซงซซสงมซมสูลคสาไมสเกรน 30,000.-บาท คสูสสคญญาอาจจสายเปกนเงรนสดกกไดซ

กจาหนดยมมนซองสอบราคา ดท งนมก
1. ซรซอเอกสารสอบราคา

- วทนทมม   9  พฤษภาคม 2560 ถถงวทนทมม  24  พฤษภาคม 
2560 ระหวสางเวลา 08.30 น.    

ถซงเวลา 16.30  น.  ในวคนและเวลาราชการ  ณ ส ตานค กงานองคคการบรรหารสสวนตตาบล
ขามเฒสา 

- วทนทมม   24  พฤษภาคม  2560  ณ ศสูนยครวมขซอมสูลขสาวสาร
การซรซอหรรอการจซางของ

องคคการบรรหารสสวนตตาบลระดคบอตาเภอ  ทซสวสาการอตาเภอโนนสสูง  ตค ซงแตสเวลา  08.30 
น.  ถซงเวลา 16.30  น.  



2. ยรสนเอกสารสอบราคา
- ระหวมางวทนทมม  9  พฤษภาคม 2560 ถถงวทนทมม  24  

พฤษภาคม 2560  เวลา 08.30 – 
16.30 น. ณ ทซสท ตาการองคคการบรรหารสสวนตตาบลขามเฒสา ในวคนและเวลาราชการ

- วทนทมม   24 พฤษภาคม  2560  ระหวสางเวลา 
08.30 น.  ถซงเวลา 16.30  น.  ณ ศสูนยค

รวมขซอมสูลขสาวสารการซรซอหรรอการจซางขององคคการบรรหารสสวนตตาบลระดคบอตาเภอ ทซส
วสาการอตาเภอโนนสสูง  

3. เปรดซองสอบราคาทซส  ศสูนยครวมขซอมสูลขสาวสารการซรซอหรรอการจซางของ
องคคการบรรหารสสวนตตาบล

ระดคบอตาเภอ ทซสวสาการอตาเภอโนนสสูง  ในวทนทมม    25 พฤษภาคม  2560  ระหวสาง
เวลา  09.00  น. เปกนตซนไป 

กจาหนดเปง ดซองสอบราคา ในวคนทซส  25  พฤษภาคม  2560  ณ 
ศสูนยครวมขซอมสูลขสาวสารการซรซอ

หรรอการจซางขององคคการบรรหารสสวนตตาบลระดคบอตาเภอ ทซสวสาการอตาเภอโนนสสูง  ตค ซงแตส
เวลา  09.00 น. เปกนตซนไป

ผสูซสนใจตรดตสอขอซรซอเอกสารสอบราคาในราคาชคุดละ  300.-
บาท(สามรกอยบาทถกวน) ไดซทซสทซสท ตาการองคคการบรรหารสสวนตตาบลขามเฒสา อตาเภอ
โนนสสูง  จคงหวคดนครราชสซมา  ระหวมางวทนทมม   9 พฤษภาคม 2560 ถถงวทนทมม  
24  พฤษภาคม 2560  ระหวสางเวลา  08.30 น. – 16.30 น. ดสูราย
ละเอซยดไดซทซสเวกบไซตค www.khamthoa.go.th  
www.gprocurement.go.th   และ www.koratdla.go.th หรรอ
สอบถามทางโทรศคพทคหมายเลข  0 – 4438 - 3571  ในวคนและเวลาราชการ    

ประกาศ   ณ   วคนทซส   9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560

(นายพฉุสม    สวคสดรคกซอนสกฉุล)
นายกองคคการบรรหารสสวนตตาบลขามเฒสา

http://www.koratdla.go.th/
http://www.khamthoa.go.th/

