( สํ าเนา )
ประกาศองค์ การบริหารส่ วนจังหวัดอํานาจเจริญ
เรือง สอบราคาซือเครืองตัดถ่ าง เพือ สนับสนุนเตรียมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน ๑ เครือง
……………………………………
ด้วยองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอํานาจเจริ ญ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซือเครื องตัดถ่าง เพือสนับสนุนเตรี ยมงานป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จํานวน ๑ เครื อง
ราคากลางเป็ นเงิน๘๘๐,๐๐๐.-บาท (แปดแสนแปดหมืนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะไม่ตากว่
ํ ารายการ (รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
(๑) เป็ นผูม้ ีอาชีพขายพัสดุทีสอบราคาซือดังกล่าว
(๒) ไม่เป็ นผูท้ ีถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผูท้ ิงงานของทางราชการ หรื อของหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิน และได้แจ้งเวียนชือแล้ว
(๓) ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ หรื อความคุม้ กัน ซึ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผูเ้ สนอราคาได้มีคาํ สังให้สละสิ ทธิBความคุม้
กันเช่นว่า นัน
(๔) ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืนทีเข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอํานาจเจริ ญ ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการสอบราคาซือครังนี
(๕)บุคคลหรื อนิติบุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคัญ
(๖) บุคคลหรื อนิติบุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ งได้ดาํ เนินการจัดซื อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government
Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางทีเว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซือจัดจ้างภาครัฐ
(๗) คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครังซึ งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
กําหนดยืนซองสอบราคาในวันที ๒๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ระหว่ างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง๑๕.๓๐ น. ณ อาคารหอประชุมพญานาคริ นทร์ ชัน ๒ ศาลา
กลางจังหวัดอํานาจเจริ ญ และยืนซองสอบราคา ระหว่ างวันที ๒๒ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอํานาจเจริ ญ ชัน ๑ อาคารดลเมธา มหาวิทยาลัยมหิ ดล วิทยาเขตอํานาจเจริ ญ ตําบลโนนหนามแท่ง อําเภอเมือง
อํานาจเจริ ญ จังหวัดอํานาจเจริ ญ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐น.- ๑๕.๓๐ น. ในวันราชการ หรื อดูรายละเอียดได้ทีเว็บไซต์อบจ.อจ.
www.amnatpao.go.th หรื อที www.gprocurement.go.th
กําหนดเปิ ดซองสอบราคาในวันที ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ตังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็ นต้นไป ณ ศูนย์ประกวดราคาจัดซือ-จัดจ้าง จังหวัดอํานาจเจริ ญ
หอประชุมพญานาคริ นทร์ ชัน ๒ ศาลากลางจังหวัดอํานาจเจริ ญ ถนนชยางกูร ตําบลโนนหนามแท่ง อําเภอเมืองอํานาจเจริ ญ จังหวัดอํานาจเจริ ญ
ผูส้ นใจติดต่อขอซื อเอกสารสอบราคาซือ ในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท ได้ทีกองคลัง องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอํานาจเจริ ญ ชัน ๑ อาคารดล
เมธา มหาวิทยาลัยมหิ ดล วิทยาเขตอํานาจเจริ ญ ตําบลโนนหนามแท่ง อําเภอเมืองอํานาจเจริ ญ จังหวัดอํานาจเจริ ญ ระหว่ างวันที ๒๑ สิ งหาคม
๒๕๖๐ ถึงวันที ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่ างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.ในวันราชการ หรื อสอบถามได้ทีกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดอํานาจเจริ ญ โทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๕๕๒-๓๑๔๕
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอํานาจเจริ ญ ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะยกเลิกการสอบราคาซื อ โดยไม่จดั ซื อก็ได้ หากยังไม่ได้รับเงินงบประมาณทัง
รายการและ/หรื อบางส่ วน หรื อมีการเปลียนแปลงอืนใด ทังนี ผูเ้ สนอราคาจะถือเป็ นข้ออ้างเรี ยกความเสี ยหายใดๆ มิได้
ประกาศ ณ วันที ๒๑ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายศักดิBชยั ตังตระกูลวงศ์)
นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอํานาจเจริ ญ

รายละเอียดแนบท้ ายประกาศและเอกสารสอบราคาซือ
เลขที อจ ๕๑๐๐๘/๗/๒๕๖๐ ลงวันที ๒๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐
........................................................................
การจัดซื อเครื องตัดถ่าง เพือสนับสนุนเตรี ยมงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน ๑ เครื อง ดังนี
๑. วงเงินจัดซือ
๘๘๐,๐๐๐
บาท
๒. ราคาขายแบบชุดละ
๕๐๐
บาท
๓. กําหนดเวลาส่ งมอบพัสดุภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซือขาย
๑
ปี
๔. การรับประกันความชํารุ ดบกพร่ อง
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอํานาจเจริ ญ จะจ่ายเงินค่าจัดซื อเครื องตัดถ่าง เพือสนับสนุนเตรี ยม
๕.
งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน ๑ เครื อง เมือผูข้ ายส่ งมอบพัสดุ ภายใน ๖๐ วัน
................................................................

รายละเอียดแนบท้ ายประกาศและเอกสารสอบราคาซือ
เลขที อจ 51008/ 7/2560 ลงวันที 21 สิ งหาคม 2560
…………………………………………….
การจัดซือเครืองตัดถ่ าง เพือ สนับสนุนเตรียมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์ การบริหารส่ วนจังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 1
เครือง โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะไม่ ตํากว่ ารายการ ดังนี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื องตัดถ่าง ขนาดแรงดันใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 700 บาร์ พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด
1.คุณลักษณะทัว ไป
เป็ นเครื องตัดถ่างสําหรับกูภ้ ยั ทํางานด้วยระบบไฮดรอลิค มีแรงดันในการทํางานทีไม่นอ้ ยกว่า 700 บาร์ โดยมีตน้ กําลังจากเครื องยนต์
ปั_ มนํามันไฮดรอลิคแรงดันสู งออกแบบให้สามารถทํางานได้อย่างรวดเร็ ว ผลิตจากโรงงานทีได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ผ่านการทดสอบ
ได้ตามมาตรฐาน NFPAหรื อ ENหรื อตามมาตรฐานอืนทีเทียบเท่า
2.คุณลักษณะเฉพาะ
2.1 คีมถ่ าง
2.1.1 คีมถ่างมีขนาดกําลังถ่างไม่นอ้ ยกว่า 140 กิโลนิวตัน มีแรงดึงสู งสุ ดไม่นอ้ ยกว่า 43 กิโลนิวตัน
2.1.2 ถ่างได้กว้างสุ ดไม่นอ้ ยกว่า 600 มิลลิเมตร
2.1.3 ความยาวของคีมถ่างไม่เกิน 800 มิลลิเมตร
2.1.4 นําหนักใช้งานไม่เกิน 24 กิโลกรัม
2.1.5 แรงดันในการใช้งานสู งสุ ดไม่นอ้ ยกว่า 700 บาร์ ทํางานด้วยระบบไฮดรอลิค
2.1.6 ได้มาตรฐาน NFPA หรื อ EN หรื อตามมาตรฐานอืนทีเทียบเท่าพร้อมแนบเอกสารรับรอง
2.2 คีมตัดปากนกแก้ ว
2.2.1 มีกาํ ลังตัดสู งสุ ดไม่นอ้ ยกว่า 300 กิโลนิวตัน
2.2.2 ปากของคีมตัดเปิ ดได้กว้างไม่นอ้ ยกว่า 150 มิลลิเมตร
2.2.3 ความยาวตลอดของลําไม่เกิน 800 มิลลิเมตร
2.2.4 นําหนักใช้งานไม่เกิน 19 กิโลกรัม
2.2.5 แรงดันในการใช้งานสู งสุ ดไม่นอ้ ยกว่า 700 บาร์ ทํางานด้วยระบบไฮดรอลิค
2.2.6 ได้มาตรฐาน NFPA หรื อ EN หรื อตามมาตรฐานอืนทีเทียบเท่าพร้อมแนบเอกสารรับรอง
2.3 เครืองยนต์ ต้นกําลัง
2.3.1 เป็ นเครื องยนต์เบนซิ น 4 จังหวะ กําลังไม่นอ้ ยกว่า 2 แรงม้า
2.3.2 ปั_ มไฮดรอลิคไม่นอ้ ยกว่า two stage
2.3.3 สามารถผลิตแรงดันไฮดรอลิคใช้งานได้สูงสุ ดไม่นอ้ ยกว่า 720 บาร์
2.3.4 นําหนักใช้งานไม่เกิน 25 กิโลกรัม
2.3.5 ได้มาตรฐาน NFPA หรื อ EN หรื อตามมาตรฐานอืนทีเทียบเท่าพร้อมแนบเอกสารรับรอง

2.4 ชุ ดคํา ยัน
2.4.1 แรงดันในการใช้งานสู งสุ ดไม่นอ้ ยกว่า 700 บาร์ ทํางานด้วยระบบไฮดรอลิค
2.4.2 ความยาวของตัวคํายันก่อนยืดไม่เกิน 700 มิลิเมตร
2.4.3 ยืดออกได้สูงสุ ด (stroke) ไม่นอ้ ยกว่า 280 มิลิเมตร
2.4.4 แรงถ่างในการคํายันไม่นอ้ ยกว่า 100 กิโลนิวตัน
2.4.5 นําหนักใช้งานไม่เกิน 18 กิโลกรัม
2.4.6 ได้มาตรฐาน NFPA หรื อ EN หรื อตามมาตรฐานอืนทีเทียบเท่าพร้อมแนบเอกสารรับรอง
2.5 สายไฮดรอลิค
2.5.1 สามารถทนแรงดันได้ไม่นอ้ ยกว่า 720 บาร์
2.5.2 มีความยาวไม่นอ้ ยกว่า 30 ฟุต
2.5.3 ปลายของสายไฮดรอลิค ด้านติดกับเครื องมือกูภ้ ยั ติดตังข้อต่อแบบสวมเร็ ว
2.5.4 ได้มาตรฐาน NFPA หรื อ EN หรื อตามมาตรฐานอืนทีเทียบเท่าพร้อมแนบเอกสารรับรอง
2.6 โซ่ ดึงรัง
2.6.1 ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 13 ฟุต ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 3/8 นิว
2.6.2 มีตะขอสําหรับติดตังทีปลายของคีมถ่าง
3.อืน ๆ
3.1 ถุงมือกูภ้ ยั สําหรับใช้กบั เครื องตัดถ่าง จํานวน 5 คู่
3.2 รองเท้าเซฟตี จํานวน 5 คู่
3.3 หมวกเซฟตี จํานวน 5 ใบ
3.4 แว่นตาเซฟตีจาํ นวน 5 อัน
3.5 ผูเ้ สนอราคาต้องแนบแคตตาล็อคทุกรายการทีเสนอ
3.6 ผูเ้ สนอราคาต้องแสดงหลักฐานเอกสารหลักฐานการเป็ นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผูผ้ ลิต
3.7 ผูข้ ายต้องฝึ กอบรมวิธีการใช้งานและบํารุ งรักษาเครื องมือให้กบั ผูใ้ ช้งานจนสามารถนําไปใช้
งานได้เป็ นอย่างดี
3.8 อุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็ นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
3.9 คู่มือการใช้งาน คู่มือการบํารุ งรักษา คู่มืออะไหล่ จํานวน 3 ชุด
........................................................................
สําเนาถูกต้อง
(นาง ดวงอุมา โพธิ วฒั น์)
ผูอ้ าํ นวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ประกาศขึนเว็บไซต์วนั ที ๒๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐
โดย นาง ดวงอุมา โพธิ วฒั น์ ผูอ้ าํ นวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
เอกสารสอบราคา เลขที อจ 51008/7/2560

