ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม
เรื่อง สอบราคาจางเหมาโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายระยะไกล แบบอัตโนมัติ หมูที่ 2
************************
ดวยองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมา โครงการติดตั้งระบบเสียง
ตามสายระยะไกล แบบอัตโนมัติ ภายในหมูบาน หมูที่ 2 ตามรายละเอียดการติดตั้งขององคการบริหารสวนตําบล
หาดขาม พรอมปายโครงการ ตามรายละเอียดแนบทายประกาศสอบราคานี้
.
ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น
( -หาแสนสองหมื่นสามพันบาทถวน- )

523,000.-

บาท

ผูมีสิทธิเสนอราคาตองมีคุณสมบัติดงั นี้
1. เปนนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจางทํางานทีส่ อบราคาดังกลาว
2. ไมเปนผูทถี่ ูกแจงเวียนชือ่ เปนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่น ในขณะทีย่ ื่นซองสอบราคา
บาท
3. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา
261,500.กําหนดดูสถานที่กอสรางในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2552 ระหวางเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.
ณ บริเวณสถานที่ติดตั้งระบบเสียงตามสายระยะไกล แบบอัตโนมัติ ภายในหมูบาน หมูที่ 2 ตําบลหาดขาม และ
กํ า หนดรั บ ฟ ง คํ า ชี้ แ จงรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ในวั น ที่ 23 กุ ม ภาพั น ธ 2552 เวลา 13.00 น. เป น ต น ไป
ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม
.
.
กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแตวนั ที่ 24 กุมภาพันธ 2552 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2552
ระหวางเวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. ณ. ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางของ อบต.ระดับอําเภอ
ณ. ที่วาการอําเภอกุยบุรี และกําหนดเปดซองสอบราคาในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2552 ตั้งแตเวลา 13.00 น.
เปนตนไป

-2บาท ไดที่ ที่ทําการ
ผูสนใจติดตอขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ
600.องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม ระหวาง วันที่ 6 กุมภาพันธ 2552 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0-3282-2269 , 0-3282-2270 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2552

(ลงชื่อ)
( นายบุญรอด เขียวเพชร )
นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม

.

.

เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ 10/2552 .
โครงการ ติดตั้งระบบเสียงตามสายระยะไกล แบบอัตโนมัติ ภายในหมูบาน หมูที่ 2
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2552
******************************
องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล” มีความประสงค
จะสอบราคาจางเหมา โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายระยะไกล แบบอัตโนมัติ ภายในหมูบาน หมูที่ 2 .โดยมี
รายละเอียดและขอกําหนดดังตอไปนี้
1. เครื่องควบคุมการกระจายเสียงตามสายระยะไกลแบบอัตโนมัติ ประกอบดวย
- เครื่องควบคุมสงสัญญาณการกระจายเสียง (แมขาย)
1
ชุด
- เครื่องจับสัญญาณ (ลูกขาย)
11
ชุด
- ลําโพงฮอรน 15 นิ้ว 60 วัตต
44
ดอก
- ไมโครโฟนแบบมีสาย พรอมขาตั้ง
1
ชุด
- เครื่องเลนซีดี
1
เครื่อง
- เครื่องรับวิทยุ (Tuner)
1
เครื่อง
- ตูอุปกรณ (ตูแ ร็ค) 11U.
1
ตู
- ปรีไมค 3 IN-PUT/2 OUT-PUT
1
เครื่อง
- สาย Drop wire ขนาด 2 x 0.9 SQmm.
7,000 เมตร
- อุปกรณรว มระบบและคาแรงในการเดินสาย
7,000 เมตร
1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แค็ตตาล็อกภาพสีฉบับจริง
1.3 แบบใบเสนอราคา
1.4 แบบสัญญาจาง
1.5 แบบหนังสือค้ําประกัน(หลักประกันสัญญา)
1.6
1.7
-

-22. คุณสมบัตขิ องผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจาง และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อผูทิ้ง
งานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคา
กับองคการบริหารสวนตําบล
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่ง ใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.3 ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคล มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจางในวงเงินไม
นอยกวา 261,500.- บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมาย วาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการ บริหารสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ
3.หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา ดังนี้
3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุน สวนบริษัท และสําเนาใบทะเบียนภาษีมลู คาเพิ่ม (ถามี)
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
3.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นลง
นามในใบเสนอราคาแทน
3.3 สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีที่มกี ารกําหนดผลงานตาม
ขอ 2.3)
3.4 บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงาน ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ
คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดว ย
3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเงื่อนไข ใดๆทั้งสิ้น
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุ
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมกี ารขูดลบ หรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตอง
ลงลายมือชื่อผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดว ยทุกแหง

-34.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวนในการเสนอราคา
ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอหนวย และหรือตอ
รายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตัวหนังสือ ถาตั ว เลขและตัวหนั งสือไม ตรงกันใหถือตัวหนังสือเปน สําคัญ โดยคิ ดราคารวมทั้ งสิ้นซึ่ งรวมค า
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 30 วัน นับแตวนั เปดซองสอบราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน 3 รายการ ดังนี้
(1.) เครื่องสงสัญญาณควบคุมการกระจายเสียง แบบอัตโนมัติ
(2.) ลําโพงฮอรน
(3.) สาย DROP WIRE ขนาด ขนาด 2 x 0.9 SQmm. จํานวน 4 กิโลเมตร
จะตองเปนสายที่ใชสําหรับการติดตั้งเสียงตามสายเทานัน้ หามใชสายขององคการโทรศัพท
เพื่อใชในการตรวจ ทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ องคการบริหาร
สวนตําบลจะไมรับผิดชอบในความ เสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว
องคการบริหารสวนตําบลจะคืนใหแกผูเสนอราคา และผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสราง
แลวเสร็จไมเกิน
60
วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการ
บริหารสวนตําบลใหเริ่มทํางาน
4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวน
และเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยืน่ ซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซอง ถึงประธานคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคา โดยระบุที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 10/2552 ”
โดยยื่นโดยตรงตอองคการบริหารสวนตําบล โดยยื่นซองแยกเปนรายโครงการ พรอมระบุชื่อโครงการที่หนาซอง
ตั้งแตวันที่ 24 กุมภาพันธ 2552 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2552 . ระหวางเวลา 09.00 น.ถึง 11.00 น.
ณ. ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางของ องคการบริหารสวนตําบล ระดับอําเภอ ณ ที่วาการอําเภอกุยบุรี.
เมื่อพนกําหนดยื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาจะเปดซองสอบราคาในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2552 ตั้งแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป
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5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวย ราคาเหมารวม
.
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม ถูกตอง
หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไม
รับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบลเทานั้น
5.3 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมกี ารผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล
(2) ไมกรอกชือ่ นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญ หรือ
มีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อพรอม
ประทับตรา (ถามี) กํากับไว
(5) ไมปรากฏรายชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในแบบชี้สถานที่กอสรางขององคการบริหารสวนตําบล
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการบริหาร
สวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกีย่ วของกับผูเสนอราคาได
องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมนบั ราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไม
ถูกตอง
5.5 องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไมพจิ ารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ
และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได
รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน หากมี
เหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
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เปดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผู
เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได องคการบริหาร
สวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
6. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ 1.3 กับองคการบริหารสวนตําบลภายใน 7 วัน นับถัดจากวันทีไ่ ดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ
รอยละหา ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานัน้
ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
6.5 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนทีไ่ ดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบ
ธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชือ่ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ไดแจงเวียนใหสวนราชการตางๆทราบแลวโดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารตามที่คณะกรรมการ วาดวย การพัสดุกําหนด (การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญาจาง
กอสรางที่มีวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท)
หลักประกันนีจ้ ะคืนใหโดยไมมีดอกเบีย้ ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา (ผูรับจาง)
พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
7. คาจางและการจายเงิน (สัญญาเปนราคาเหมาแตละโครงการ)
องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน 1 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 100 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ติดตั้งระบบเสียง
ตามสายระยะไกล แบบอัตโนมัติ ภายในหมูบาน หมูที่ 2 ตามรูปแบบรายการในสัญญาจางใหแลวเสร็จเปนที่
เรียบรอย รวมทั้งทําความสะอาดสถานที่ติดตั้งใหอยูในสภาพเรียบรอย พรอมใชงานและคณะกรรมการตรวจการ
จางไดตรวจรับไวเปนที่เรียบรอยแลว
.
ใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน
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ใหแลวเสร็จภายใน
วัน
งวดที่ 3 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ -

ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

.
.
.
.
.
.

ใหแลวเสร็จภายใน วัน
งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ - ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมด
ใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3 แลวแต
กรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา - เดือน
2 ป นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลไดรบั มอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไข
ใหใชการไดดดี ังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
.
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดรับอนุมัติเงินคากอสราง จากเงิน
งบประมาณ
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
แลวเทานั้น
10.2 เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตาม
สอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้น
ตองนํ า เข ามาโดยทางเรือ ในเส นทางที่ มี เ รือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีว าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคา ซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้
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สงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผูรบั จางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2.) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปน
ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3.) ในกรณีทไี่ มปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง ภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนดระบุในขอ 6 องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี)
รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูท ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
11. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตาม
ประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผาน
การทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผูมีวุฒิบัตร ระดับ ปวช. ปวส. และ
ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละ
สาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
12.1
.
12.2
.
12.3
.
12. ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัตติ ามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบ
ไดกําหนดไวโดยเครงครัด
องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม

วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2552

.

เอกสารแนบทายประกาศสอบราคา ขององคการบริหารสวนตําบลหาดขาม
ลงวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 .
คุณลักษณะทั่วไปและคุณสมบัติทางเทคนิค
ระบบเสียงตามสายระยะไกลแบบอัตโนมัติ Transmission Line Audio System
คุณลักษณะทั่วไป :
ระบบกระจายเสียงตามสายระยะไกลแบบอัตโนมัติ เปนมิติใหมของระบบการกระจายเสียง ที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะกับการนําไปใชงานประชาสัมพันธของหนวยงานเทศบาลฯ และองคการบริหารสวนตําบล
หรือหนวยงานอื่นๆ โดยระบบจะมีชุดควบคุมหลัก ซึ่งทําหนาที่ควบคุมการสงสัญญาณกระจายเสียง ผานสายนํา
สัญญาณ(Cable) ไปยังเครื่องรับสัญญาณ เพื่อทําการขยายเสียงออกลําโพง ทีต่ ิดตั้งไวตามชุมชนตางๆ โดยมี
คุณสมบัติทางดานเทคนิค ดังตอไปนี้
1. เครื่องควบคุมสงสัญญาณการกระจายเสียง (แมขาย)
1.1 เครื่องควบคุมสงสัญญาณการกระจายเสียง จะตองตอรวมกับเครื่องผสมเสียง โดยรวมเอา
สัญญาณเสียงจากเครื่องเลนเทปคาสเซ็ท, เครื่องเลนคอมแพคดิสก, เครื่องรับวิทยุ AM/FM(แบบคนหาความถี่
ระบบดิจิตอล) และไมโครโฟนสําหรับผูจัดรายการสด, อานขาว,ประชาสัมพันธ
1.2 มีโวลลุมสําหรับปรับระดับการสงสัญญาณกระจายเสียง
1.3 มีสวิทชเบเกอร ขนาดไมนอยกวา 15 แอมป ใชเปดกรณีผูใชงานจัดรายการสด และใชปดกรณีตั้ง
เวลาตามกําหนดใหระบบทํางานเองโดยอัตโนมัติและหยุดทํางานเองได ไมนอยกวา 5ชวงเวลา/วัน
1.4 เครื่องควบคุมสงสัญญาณการกระจายเสียง ประกอบอยูภายในกลองเหล็กสามารถติดตั้งภายใน
โตะจัดรายการหรือตูแร็คขนาด 19 นิ้วได
1.5 ภายในเครื่องมีแผงวงจรควบคุมการทํางาน (Microcontroller Board) ที่ทําหนาที่ควบคุมการเปดปดเครื่องรับสัญญาณ และชุดแหลงจายไฟ, ชุดขยายสงสัญญาณ, ชุดตั้งเวลา บรรจุอยูภายในกลองเหล็กเดียวกัน
1.6 มีขั้วตอสายสัญญาณ (Cable) สามารถสงสัญญาณไปยังเครื่องรับสัญญาณ ไดไมนอยกวา 20,000
เมตร เมื่อตอเขากับเครื่องรับสัญญาณแลวจะไดคุณภาพเสียงที่ชัดเจนตั้งแตตนสายถึงปลายสายสัญญาณ (Cable)
1.7 มีวงจรชุดจายไฟ 220 VACไมนอยกวา 4 ชุด สําหรับตออุปกรณ เครื่องเลนเทป, ซีดี, จูนเนอร,
เครื่องขยายเสียง เพื่อใชกรณีตั้งเวลาอัตโนมัติหรือใชงานปกติ
1.8 มีกระบอกฟวส กรณีเกิดการลัดวงจร เพื่อปองกันความเสียหายของระบบ
1.9 มีปลั๊กเสียบไฟ AC 220 Volt 50/60 Hz
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1.10

มีชุดปองกันในกรณีสายนําสัญญาณ (Cable) ชอต ซึ่งจะไมทําใหอุปกรณในระบบชํารุดเสียหาย

ได
1.11 มีภาคขยายเสียงไมนอยกวา 60 วัตต 8 โอหม แบบ Mosfet พรอมลายทแมชชิ่ง 100 โวลท
1.12 มีขั้วตอสายสัญญาณ (Cable) สามารถสงสัญญาณไปยังเครื่องรับสัญญาณ เมื่อตอเขากับเครื่องรับ
สัญญาณแลวจะไดคุณภาพเสียงที่ชัดเจนตั้งแตตนสายถึงปลายสายสัญญาณ (Cable)
2. เครื่องรับสัญญาณ (ลูกขาย) ขยายเสียง
2.1 มีหลอดไฟ (LED) แสดงสถานะ การทํางานของเครื่อง
2.2 มีโวลลุมปรับระดับการรับสัญญาณและปรับระดับความดังของลําโพงแบบแยกอิสระ
2.3 มีขั้วตอสายสัญญาณจากเครื่องควบคุมสงสัญญาณ (IN-PUT)
2.4 มีขั้วตอสายสัญญาณลําโพง (OUT-PUT) สามารถตอลําโพงไดอยางนอย 4 ชุด แตละชุดไมนอย
กวา 60 วัตต 8 โอหม พรอมลายทแมชชิ่ง 100 โวลท
2.5 มีชุดแผงวงจรรับสัญญาณ (Microcontroller Board) และชุดแหลงจายไฟ, ชุดลายทแมชชิ่ง, ชุด
ปองกันลําโพง, มีภาคขยายเสียงไมนอยกวา 60 วัตต 8 โอหม แบบ Mosfet (เฉพาะรุนที่สามารถขยายเสียงออก
ลําโพงไดดวยตัวเอง) มีชุดเพาเวอรปลั๊กที่ใชเสียบตอเครื่องขยายเสียงภายนอกกรณีที่ใชตอรวมอยูกับหอกระจาย
ขาว หรือเสียงตามสายในแตละหมูบาน/ชุมชน (เฉพาะรุนที่ไมมีภาคขยายเสียงในตัว)
2.6 มีวงจรปองกันภาคขยายเสียงชํารุดเสีย เมื่อสายลําโพงช็อต
2.7 อุปกรณและแผงวงจรของเครื่อง ประกอบอยูในกลองเหล็กพนสีกันสนิมอยางดี แบบกันน้ําได
สามารถติดตั้งภายในอาคารและติดตั้งกลางแจงได
2.8 มีกระบอกฟวส ปองกันในกรณีเกิดการลัดวงจรของกระแสไฟฟา
2.9 ใชไฟฟา AC 220 Volt 50/60 Hz
2.10 สามารถตั้งเวลาปดภาคขยายเสียงได 3 ระดับ (30 วินาที, 1 นาที, 1.5 นาที) เมื่อไมมีสัญญาณเสียง
เขามาที่เครื่องรับ เพื่อปองกันความชํารุดเสียหาย และยืดอายุการใชงานของระบบ
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