ประกาศเทศบาลตาบลบางกระทึก
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียง
ภายในตาบลบางกระทึก อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
…………………………..………………..……………….
ด้วย เทศบาลตาบลบางกระทึก อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะดาเนินการสอบ
ราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียง ภายในตาบลบางกระทึก อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยติดตั้ง
เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย UHF-FM พร้อมติดตั้งเครื่องรับลาโพงฮอร์น และเสาอากาศสาหรับภาครับ
จานวน 10 ชุด ซึ่งสามารถรองรับการใช้คลื่นความถี่ 420.200 MHZ (แบบไร้สาย) จากสานักงานคณะกรรมการ
การกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องรับสัญญาณ
เดิมที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันได้ โดยติดสติกเกอร์ชื่อเทศบาลตาบลบางกระทึก และหมายเลขโทรศัพท์ของเทศบาล
ต าบลบางกระทึ ก ไว้ ที่ ก ล่ อ งใส่ อุ ป กรณ์ ส วิ ท ซ์ ตั ด ไฟ โดยมี ร ายละเอี ย ดตามเอกสารแนบท้ า ย งบประมาณ
600,000.- บาท ( - หกแสนบาทถ้วน - ) ราคากลาง 594,000.- บาท ( - ห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน - )
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทางานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานกาบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 237,600.- บาท ( - สองแสนสามหมื่นเจ็ด
พันหกร้อยบาทถ้วน - )
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลตาบลบางกระทึก
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบ
ราคาครั้งนี้
*5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่ สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
**6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
***7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

/ทั้งนี้ ผู้ประสงค์...

-2ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทาสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000.บาท ( - สองล้านบาทถ้วน - ) ขึ้นไป กับเทศบาลตาบลบางกระทึก ต้องทาบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อ
กรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์และ
วิธีการจัดทาและแสดงรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเทศบาลตาบลบางกระทึกสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคล
ซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายที่
ไมถูกต้องครบถ้ว นในสาระส าคัญ เว้น แต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศ
ดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว
กาหนดดูสถานที่ ในวันที่. 5 กันยายน 2559 .เวลา 10.30 น. ณ สานักงานเทศบาล
ตาบลบางกระทึก ออกเดินทางพร้อมกันผู้ยื่นซองหากไม่ไปดูสถานที่ถือว่ายอมรับสภาพการก่อสร้าง
กาหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2559 .
เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ได้ที่กองคลัง เทศบาลตาบลบางกระทึก หรือยื่นซองทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนโดยถือวันและเวลาที่เทศบาลตาบลบางกระทึกนั้นลงรับจากไปรษณีย์เป็นการรับซอง และกาหนดเปิด
ซองในวันที่ 14 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ณ ห้องศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง
จังหวัดนครปฐม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสาร ในราคาชุดละ 1,000.- บาท ( - หนึ่งพันบาทถ้วน - ) ได้ที่กองคลัง
สานักงานเทศบาลตาบลบางกระทึก ระหว่าง วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2559 .
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลตาบลบางกระทึก www.bangkrateuk.go.th เว็บไซต์ของจังหวัดนครปฐม
www.nakhonpathom.go.th และเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข 0-2482-7213-5 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2559 .

ลงชื่อ ...............................................
(นายราชัน มีป้อม)
นายกเทศมนตรีตาบลบางกระทึก

รายละเอียดเอกสารแนบท้าย
1. ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM ประกอบด้วย รายการดังต่อไปนี้
(1) เครื่องรับวิทยุชนิดแบ่งกลุ่มและเพิ่มลดเสียงได้เป็นรายตัวจากเครื่องส่ง
จานวน 10 เครื่อง
(2) สายอากาศสาหรับภาครับ
จานวน 10 ชุด
(3) ลาโพงฮอร์นขนาด 15 นิ้ว ปากและไส้ลาโพงทาด้วยอลูมิเนียม
จานวน 38 ตัว
(ชุดละ 4 ตัว จานวน 9 ชุด , ชุดละ 2 ตัว จานวน 1 ชุด)
(4) แผงรองรับเครื่องรับวิทยุ พร้อมน็อตยึด
จานวน 10 เครื่อง
(5) กล่องใส่อุปกรณ์และสวิตช์ตัดไฟ
จานวน 10 ชุด
(6) สายไฟ ขนาด 1X16 ตร.มม.
จานวน 60 เมตร
(7) ค่าธรรมเนียมขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
จานวน 10 ชุด

คุณลักษณะทางเทคนิคของเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ ชนิดไร้สาย
1. ชุดเครื่องรับวิทยุระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM
(1) ชุดเครื่ องรั บ วิทยุ กระจายเสี ยงชนิดแบ่งกลุ่ มและเพิ่มลดเสี ยงได้เป็นรายตัว จากเครื่องส่ งเดิมของ
เทศบาลฯ ประกอบด้วย
- ชุดจ่ายไฟ สาหรับภาครับและภาคขยายเสียง
- โมดูลภาครับ ชนิดแบ่งกลุ่มและเพิ่มลดเสียงได้เป็นรายตัวอยู่ในโมดูลเดียวกัน
- โมดูลภาคขยาย ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์
- เครื่องรับวิทยุการกระจายเสียงไร้สายถูกควบคุมให้ออกอากาศได้เป็นรายตัวและเพิ่มลดเสียงได้เป็นอิสระ
รายตัวจากเครื่องส่งวิทยุ
- เครื่ อ งรั บ วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งชนิ ด ไร้ ส ายรั บ ความถี่ แ ละรหั ส จากเครื่ อ งส่ ง วิ ท ยุ แ บบต่ อ เนื่ อ ง
ตลอดเวลาการออกอากาศ เมื่อเครื่องรับวิทยุตัวใดตัวหนึ่งไม่มีกระแสไฟจ่ายให้เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับวิทยุจะไม่ทางาน
และเมื่ อมี กระแสไฟจ่ ายให้ เครื่ องรั บ วิ ท ยุ ใ หม่ อี ก ครั้ ง เครื่ อ งรั บ วิ ท ยุ จ ะท างานได้ อ ย่ า งอั ต โนมั ติ โ ดยไม่ ต้ อ งเปิ ด
เครื่องส่งใหม่
(2) สายอากาศสาหรับภาครับ
- สายอากาศชนิดยากิ 2 E หรือดีกว่า พร้อมสายนาสัญญาณที่ต่อจากสายอากาศไปยังเครื่องรั บ
วิทยุความยาว 50 เซนติเมตร
(3) ลาโพงฮอร์นขนาด 15 นิ้ว ปากและไส้ลาโพงทาด้วยอลูมิเนียม กาลังขับ 60 วัตต์
- ลาโพงฮอร์นชนิดกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของปากฮอร์น 15 นิ้ว ปากและไส้ลาโพงทาด้วย
อลูมิเนียม พร้อมฝาครอบกันน้าด้านหลังลาโพง กาลังขับ 60 วัตต์
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-2(4) แผงรองรับเครื่องรับวิทยุ พร้อมน็อตยึด
- วัสดุทาด้วยยางสังเคราะห์ ฉีดขึ้นรูปที่มีขนาดเหมาะสมสาหรับยึดติดเครื่องรับวิทยุ
(5) กล่องใส่อุปกรณ์และสวิตช์ตัดไฟ
- กล่องใส่อุปกรณ์ ทาจากพลาสติก หรือวัสดุ ABS อย่างดี
- สวิทช์ตัดไฟขนาด 10 A 220 V พร้อมติดสติกเกอร์ชื่อเทศบาลตาบลบางกระทึก และเบอร์
โทรศัพท์
(6) ค่าธรรมเนียมขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า จานวน 10 ชุด
(7) สายไฟ ขนาด 1X16 ตร.มม. จานวน 60 เมตร

คุณลักษณะอื่นๆ
(1) ผู้เสนอราคาจะต้องทาการตรวจสอบระบบการใช้ งานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา โดยทา
การเปิดระบบทดลอง จนเป็นที่พอใจในวันตรวจรับ
(2) ผู้เสนอราคาต้องทาการติดตั้งและเก็บทาความสะอาด หลังจากดาเนินการเสร็จให้เรียบร้อยก่อนส่ง
มอบงาน รวมทั้งการดาเนินการใด ๆ ผู้เสนอราคาต้องประสานแจ้งงานต่าง ๆ กับผู้ควบคุมงานทุกครั้ง ความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง และช่างควบคุมงานถือเป็นข้อยุติ จะโต้แย้งมิได้
(3) ผู้เสนอราคาจะต้องประสานงานกับการไฟฟ้าเพื่อขอติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้
(4) ผู้ เ สนอราคาจะต้ องประสานงานกั บหน่ ว ยงานกิ จการกระจายเสี ยง กิจ การโทรทั ศน์ และกิจ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อสามารถประชาสัมพันธ์และใช้เสียงในระบบกระจายเสียงของเทศบาลตาบล
บางกระทึกได้

การรับประกัน
(1) ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันอุปกรณ์การใช้งานระบบ (ทั้งหมด) เป็นระยะเวลา 2 ปี นับจาก วันที่
ได้ทาการตรวจรับและส่งมอบงาน
(2) กรณีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบชารุด ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบซ่อมแซมให้ ณ จุดที่มีการติดตั้ง
อุปกรณ์หรือนาอุปกรณ์ไปเปลี่ยน (ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้)

รายละเอียดเพิ่มเติม
ในการดาเนินการติดตั้งระบบกระจายเสียง ผู้เสนอราคาจะต้องดาเนินการด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ให้เกิด
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือเอกชน ซึ่งหากเกิดความเสียหายอันเกิดจากการทางานของผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องดาเนินการซ่อมแซมและออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
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รายการอุปกรณ์และเอกสารที่ต้องนามาประกอบการพิจารณาในวันเปิดซองสอบราคา มีดังนี้
1. สาเนาใบอนุญาตให้ ผลิ ต หรื อทาเพื่อสารองจาหน่ายซึ่งเครื่องรับส่ งความถี่ 420.200 MHz. จาก
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) หรือหนังสือแต่งตั้ง
ตัวแทนจาหน่ายจากผู้ผลิต
2. สาเนาใบอนุญาตค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์วิทยุโทรคมนาคม จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
3. สาเนาบัญชีแสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคมที่จัดหามาใช้งานในการติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกล
อัตโนมัติ ตามประกาศฯ โดยระบุรายละเอียดหมายเลขเครื่องที่ผ่านการจดทะเบียนจากคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ไม่เกิน 3 ปี พร้อมสาเนาใบอนุญาตทาซึ่งเครื่อง
วิทยุคมนาคมที่มีหมายเลขใบอนุญาตให้ตรงตามบัญชีแสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
******************************************************

1. ชื่อโครงการ ติดตั้งเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย UHF-FM พร้อมติดตั้งเครื่องรับลาโพงฮอร์น .
จานวน 10 ชุด ภายในตาบลบางกระทึก อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
.
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลบางกระทึก
.
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
600,000.- บาท ( - หกแสนบาทถ้วน - )
.
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
ติดตั้งเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย UHF-FM พร้อมติดตั้งเครื่องรับลาโพงฮอร์น และเสาอากาศ .
สาหรับภาครับจานวน 10 ชุด ซึ่งสามารถรองรับการใช้คลื่นความถี่ 420.200 MHZ (แบบไร้สาย) จาก .
สานักงานคณะกรรมการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และสามารถ .
ใช้งานร่วมกับเครื่องรับสัญญาณเดิมที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันได้
.
5. ราคากลางคานวณ ณ วันที่
กรกฎาคม 2559
.
เป็นเงิน 594,000.- บาท ( - ห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน - )
.
6. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
6.1 บริษัท ไอมีเดียอินโนเวชั่น จากัด
.
6.2 ห้างหุ้นส่วนจากัด พีแอลเอส ดาต้า
.
6.3 ห้างหุ้นส่วนจากัด วินฟอร์วัน
.
6.4 บริษัท มือโปร จากัด
.
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคา (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
7.1 นายอภิชัย มาสุข
.
7.2 นางสาวรังสิยา จารุธรรมวัฒน์
.
7.3 นายวชิร ตันหยง
.

