ประกาศเทศบาลตําบลบางกระทึก
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อตูเก็บแฟมตั้งแบบรางเลื่อน จํานวน 3 ชุด
………………………………………..……………….
ตามที่ เทศบาลตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีความประสงคจะดําเนินการสอบ
ราคาจัดซื้อตู%เก็บแฟ)มตั้งแบบรางเลื่อน จํานวน 3 ชุด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท%าย) ในวงเงินงบประมาณ
210,000.- บาท ( -สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ%วน- ) และราคากลาง 208,000.- บา (-สองแสนแปดพันบาทถ%วน-)
นั้น
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ
1. เป:นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาดังกล=าว
2. ไม=เป:นผู%ถูกแจ%งเวียนชื่อเป:นผู%ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน=วยงานการบริหารราชการส=วน
ท%องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. ไม=เป:นผู%มีผลประโยชนร=วมกันกับผู%เสนอราคารายอื่นที่เข%าเสนอราคาให%แก= เทศบาลตําบลบางกระทึก
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม=เป:นผู%กระทําการอันเป:นการขัดขวางการแข=งขันราคาอย=างเป:นธรรมในการสอบ
ราคาครั้งนี้
4. ไม=เป:นผู%ได%รับเอกสิทธิหรือความคุ%มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม=ยอมรับขึ้นศาลไทย เว%นแต=รัฐบาลของผู%เสนอ
ราคาได%มีคําสั่งให%สละสิทธิความคุ%มกันเช=นว=านั้น
*5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป1นคู2สัญญาตองไม2อยู2ในฐานะเป1นผูไม2แสดงบัญชีรายรับ รายจ2าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ2ายไม2ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
**6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป1นคู2สัญญากับหน2วยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส: (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส:ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต:ศูนย:ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
***7. คู2สัญญาตองรับและจ2ายเงินผ2านบัญชีธนาคาร เวนแต2การจ2ายเงินแต2ละครั้งซึ่งมีมูลค2าไม2เกินสาม
หมื่นบาทคู2สัญญาอาจจ2ายเป1นเงินสดก็ได
ทั้งนี้ ผูประสงค:จะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก หากมีการทําสัญญาซึ่งมีมูลค2าตั้งแต2 500,000.บาท ( - หาแสนบาทถวน - ) ขึ้นไป กับเทศบาลตําบลบางกระทึก ตองทําบัญชีแสดงรายรับรายจ2ายและยื่น
ต2อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแห2งชาติ เรื่อง เกณฑ:
และวิธีการจัดทําและแสดงรายการรับจ2ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป1นคู2สัญญากับหน2วยงานของรัฐ
พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม และเทศบาลตําบลบางกระทึกสงวนสิทธิ์ที่จะไม2ก2อนิติสัมพันธ:กับบุคคลหรือนิติ
บุคคลซึ่งไดมีการระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อว2าเป1นคู2สัญญาที่ไม2ไดแสดงบัญชีรายรับรายจ2าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ2ายที่ไม2ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ เวนแต2บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได
แสดงบัญชีรายรับรายจ2ายตามประกาศดังกล2าว หรือไดมีการปรับปรุงแกไขใหถูกตอง และมีการสั่งเพิกถอน
รายชื่อจากบัญชีดังกล2าวแลว
/กําหนด…
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กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต2วันที่ 30
มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2558
เวลา......08.30......น. ถึง......16.30.....น. ได%ที่กองคลัง เทศบาลตําบลบางกระทึก หรือยื่นซองทางไปรษณีย
ลงทะเบียนโดยถือวันและเวลาที่เทศบาลตําบลบางกระทึกนั้นลงรับจากไปรษณียเป:นการรับซอง
กํา หนดเปYด ซองในวัน ที่ 17 เมษายน 2558 ตั้ งแต2เ วลา 11.30 น. ณ ห% องศู น ยรวมข% อมู ล
ข=าวสารการจัดซื้อจัดจ%าง จังหวัดนครปฐม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ผูสนใจติดต2อขอซื้อเอกสาร ในราคาชุดละ.......500.-.......บาท ( - ห%าร%อยบาทถ%วน - ) ได%ที่กองคลัง
สํานั กงานเทศบาลตําบลบางกระทึ ก ระหว= าง วั นที่ 30 มี นาคม 2558 ถึ งวั นที่ 16 เมษายน 2558
ดูรายละเอียดได%ที่เว็บไซตของเทศบาลตําบลบางกระทึก www.bangkrateuk.go.th เว็บไซตของจังหวัดนครปฐม
www.nakhonpathom.go.th และเว็บไซดของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถาม
ทางโทรศัพทหมายเลข 0-2482-7213-5 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ลงชื่อ ...............................................
(นายราชัน มีป)อม)
นายกเทศมนตรีตําบลบางกระทึก

โครงการจัดซื้อตูเก็บแฟมตั้งแบบรางเลื่อน จํานวน 3 ชุด
รายการครุภัณฑ%ที่จัดซื้อ
ตูเหล็กแบบรางเลื่อนระบบมือผลัก (ฐานรางลอย) จํานวน 3 ชุด
1. ชนิดของตู ขนาด (ลึก กวาง สูง)
1.1 ตูรางเลื่อนระบบมือผลักเหล็กชุบโครเมียม เคลื่อนที่ไดบนรางฐาน
1.2 ตูหนาเดียว มีขนาด ลึกไมนอยกวา 34 ซม. กวางไมนอยกวา 100 ซม. สูงไมนอยกวา 200 ซม.
จํานวน 2 ตู (จํานวน 2 ชุด)
1.3 ตูสองหนา มีขนาด ลึกไมนอยกวา 64 ซม. กวางไมนอยกวา 100 ซม. สูงไมนอยกวา 200 ซม.
จํานวนไมนอยกวา 4 ตู (จํานวน 2 ชุด)
1.4 ตูหนาเดียว มีขนาด ลึกไมนอยกวา 34 ซม. กวางไมนอยกวา 100 ซม. สูงไมนอยกวา 200 ซม.
จํานวน 2 ตู (จํานวน 1 ชุด)
1.5 ตูสองหนา มีขนาด ลึกไมนอยกวา 64 ซม. กวางไมนอยกวา 100 ซม. สูงไมนอยกวา 200 ซม.
จํานวน 2 ตู (จํานวน 1 ชุด)
1.6 ประกอบดวยชั้นจัดเก็บ 5 ระดับชั้น/จัดเก็บแฟมตั้งหนา 3 นิ้ว
2. ลักษณะส<วนประกอบตู
2.1 ชุดฐานราง
ใชเหล็กแป'บขนาด 1.5 มม. และเหล็กตัวยูขนาด 1.5 มม.หรือมากกวา เชื่อมประกอบเป/นฐานขนาด
ความสูงไมนอยกวา 60 มม. พรอมฝ4งรางเพลากลมรองรับฐานตูเคลื่อนที่ได มีน6อตปรับระดับในตัว
ดานบนของฐานปูดวยไม PARTICLE BOARD เคลือบผิวเมลามีนหนา ไมนอยกวา 19 มม. กวางไมนอย
กวา 1 เมตร ยาวไมนอยกวา 4.07 เมตร
2.2 ชุดราง
ใชเหล็กเพลากลม เสนผาศูนยGกลางไมนอยกวา 19 มม.
2.3 ชุดฐานตูเคลื่อนที่ได
ใชเหล็กแผนความหนาไมนอยกวา 2.00 มม. พับขึ้นรูปเป/นตัวยูขนาดความสูงไมนอยกวา 100 มม.
พรอมชุ ด ลู กลอเหล็ กหลอ ขนาดเสนผาศู น ยG กลางไมนอยกวา 100 มม. ภายในมี ลู กปK น ตลั บ เบอรG
6304Z สามารถรับน้ําหนักไดไมนอยกวา 550 กก.ตอ 1 ลอ
2.4 ชุดตัวตู
โครงสรางตูชนิดแผง สามารถถอดประกอบไดโดยระบบ (Knock Down) ใชเหล็กแผนรีดเย็น ความ
หนาไมนอยกวา 0.7 มม. พรอมมีเหล็กเสริมความแข็งแรง 2 เสน หรือมากกวา มีรูตลอดแนวระยะหาง
ไมนอยกวา 20 มม. เพื่อปรับระดับชั้นได และตองมีหลักฐานผานการรับรองมาตรฐานเหล็ก
2.5 แผ<นชั้น
ใชเหล็กความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ขอบดานหนาและดานหลังพับขอบชั้นไมนอยกวา 3 จังหวะ
พรอมเหล็กเสริมความแข็งแรง จํานวน 1 เสน หรือมากกวา
2.6 ระบบความปลอดภัย
ตูที่เคลื่อนที่ไดติดตั้งระบบ Anti tip กันโคนและกันยกของตูทุกใบ โดยใชเหล็กแผนขนาด 2.00 มม.
หรือมากกวา พับขึ้นรูปลักษณะเกี่ยวกัน ติดตั้งไวกับชุดรางและอีกชุดจะติดอยูกับฐานตู
2.7 ตะขอรับแผ<นชั้น 2 จุด ทําดวยเหล็กหนา 1.5 มม. หรือมากกวา
2.8 เสียบการ%ด ที่เสียบการGดบอกหมวดหมูดานขางตู
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2.9 กุญแจ ชนิดแบบดามจับยื่น ตองเป/นชุดที่มีแมกับลูกกุญแจที่แตกตางกัน จะไขขามชุดกันไมได
2.10 คิ้วยางพลาสติก คิ้วยางพีวีซี ฉีดเป/นรูปตัวที ขนาดไมนอยกวา 28 x 25 มม. หนาไมนอยกวา 2.5
มม. ความยาวเทากับความสูงของตู เพื่อป[องกันการกระแทกระหวางการเป\ด – ป\ดตู
2.11 การเตรียมผิวและระบบเคลือบสี
ชิ้นสวนตัวตูและสวนประกอบอื่น ๆ ทั้งหมด ตองผานการขจัดคราบไขมันและน้ํามัน เคลือบผิวดวย
สารเคมีฟอสเฟต (Zinc phosphate) พนเคลือบดวยสี่ผง เป/นระบบ (ELECTROSTATIC) ใช
ความรอนในการอบสี่ที่อุณหภูมิไมต่ํากวา 180 องศาเซลเซียส
2.12 ตัวตูหรือชิ้นสวนประกอบอื่น ๆ ทั้งหมดจะตองเป/นของใหมไมเคยผานการใชงานมากอน
2.13 ผูขายจะสงมอบสินคาก็ตอเมื่อทําการประกอบและติดตั้งตูรางเลื่อนเสร็จเรียบรอยอยูในสภาพใช
งานไดดี
2.14 รับประกันการใชงาน 1 ป\
3. ราคากลาง 208,000 บาท
********************************************************************************

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใช2งานก2อสราง
******************************************************

1. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อตูเก็บแฟมตั้งแบบรางเลื่อน จํานวน 3 ชุด
หน<วยงานเจาของโครงการ กองคลัง เทศบาลตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
210,000.บาท
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
กุมภาพันธ% 2558
.
เปaนเงิน
208,000.บาท ราคา/หน<วย(ถามี)
บาท
4. แหล<งที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)
บาท
4.1 สอบถาม อปท.ขางเคียง
..
4.2 สอบถามราคาทองตลาด
..
..
4.3
5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน
1. นายนนทสิทธิ์ ศิริมนตรี
2. นางสาวชนิดา ชวยกระจ<าง
3. นางสาวกรภัค พัฒพันธุ%

