ประกาศเทศบาลตาบลทองผาภูมิ
เรื่อง สอบราคาโครงการจัดทาระบบไฟเบอร์ออฟติกพร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลตาบลทองผาภูมิ
……..……………………..
ด้วย เทศบาลตาบลทองผาภูมิ มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการจัดทาระบบไฟเบอร์ออฟติก
พร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลตาบลทองผาภูมิ (รายละเอียดและคุณลักษณะที่แนบท้าย) ราคากลางเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 1,939,803 บาท
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ที่มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อได้
2. ไม่ เป็ น ผู้ ที่ ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ทิ้ ง งานของทางราชการหรื อ หน่ ว ยก ารบริ ห าร
ส่วนราชการท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว
3. ไม่ เป็ น ผู้ ได้ รั บ เอกสิ ท ธิ์ ห รือ ความคุ้ ม กั น ซึ่ งอาจปฏิ เสธไม่ ย อมขึ้น ศาลไทย เว้น แต่ รัฐ บาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อ
5. ไม่เป็น ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้ แก่เทศบาลตาบล
ทองผาภูมิ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
6. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
7. นิ ติ บุ ค คลที่ จ ะเข้ า เป็ น คู่ สั ญ ญ ากั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง ได้ ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือออมทรัพย์ เว้นแต่การรับจ่ายเงิน
แต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
ก าหนดยื่ น ซองสอบราคา ในวั น ที่ 18 กุ ม ภาพั น ธ์ 2559 ณ.ศู น ย์ ร วมข้ อ มู ล ข่ า วสารการซื้ อ
หรือจ้าง สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาเภอทองผาภูมิ และในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 4
มีนาคม 2559 ณ กองคลัง สานักงานเทศบาลตาบลทองผาภูมิ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ก าหนดเปิ ด ซองสอบราคา ในวั น ที่ 7 มี น าคม 2559 ตั้ ง แต่ เวลา 10.30 น. เป็ น ต้ น ไป
ณ.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้าง สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาเภอทองผาภูมิ
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 2,000 บาท ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตาบลทองผาภูมิ ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
ดูรายละเอีย ดได้ที่เว็บ ไซด์ www.gprocurement.go.th หรือ www.tpm.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 0-3459-9757 ต่อ 115
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

(นายประเทศ บุญยงค์)
นายกเทศมนตรีตาบลทองผาภูมิ

ข้อกาหนดรายละเอียดและคุณลักษณะ
โครงการจัดทาระบบไฟเบอร์ออฟติกพร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลตาบลทองผาภูมิ
๑. สายนาสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก ๒๔ C
๑.๑ สายนาสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก ๒๔ C ยาวไม่น้อยกว่า 4,000 เมตร
๑.๒ เป็นชนิด ๒๔ C Figure ๘
๑.๓ ออกแบบให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพคงทน
๑.๔ มีตัวพิเศษ SZ มั่นใจได้ว่าสายเคเบิ้ลทนต่อสภาวะต่าง ๆ ได้
๑.๕ ใส่เจลกันน้า และป้องกันความร้อนในท่อ
๑.๖ เทปเหล็กห่อแบบหนาแน่น เพื่อสร้างความสามารถในการป้องกันน้าและป้องกันเส้นใย
๑.๗ เป็นสายชนิดฟิกเกอร์เอส สลิงตีเกลียว ๗ เส้น
๑.๘ สามารถทางานอยู่ในสภาวะอุณหภูมิ –๔๐ C - + ๖๐ C
๒. สายนาสัญญาณ ๑๑ ม.ม.
๒.๑ สายนาสัญญาณ ๑๑ ม.ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕,๒๕๐ เมตร
๒.๒ สายนาสัญญาณ ขนาด ๑๑.๐๐ mm.
๒.๓ เป็นสายนาสัญญาณชนิด Coaxial Cable
๒.๔ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๑ mm. ชนวนป้องกันสัญญาณ (Shield) ๙๕%มีสลิงและชนวน
ป้องกันความร้อนชนิด Tri-Shield อยู่ด้วย
๒.๕ เส้นผ่านศูนย์กลางทองแดง ชนิด๑๘ AWG.
๒.๖ เส้นผ่านศูนย์กลางทองแดง ขนาด ๑.๖๓ mm.
๒.๗ ฉนวนหุ้มเป็นโฟมชนิด PE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๗.๑๑ mm.
๒.๘ ฉนวนหุ้มโฟมเป็นอลูมิเนียมชนิด PloypropyleneAluminu, Type ๑๐๐% ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๗.๒๙ mm.
๒.๙ ฉนวนป้องกันสัญญาณเป็นอลูมีเนียมชนิด Aluminum Allay ๖ raider๓๔ AWG. ครอบคลุม
๙๐% เจลป้องกันความชื้นชนิด (AluminumPloypropylene Aluminum Tape)
๒.๑๐ ฉนวนหุ้มภายนอกเป็นฉนวน PolyvinglehloridePloethleneพร้อมลวดสลิงสามารถทน
ความร้อนจากรังสีอุลตราไวโอเลตได้แล้วมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๑ mm.
๓. อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสง จานวน ๑ ตัว
๓.๑ อุปกรณ์ส่งสัญญาณแสงความยาวคลื่น ๑๓๑๐ mm.
๓.๒ แปลงเปลี่ยนสัญญาณอะนาล็อกเป็นสัญญาณแสงส่งไปยังสายไฟเบอร์ออฟติก
๓.๓ รองรับช่องสัญญาณ ๑๐๖ ช่อง
๓.๔ ส่งสัญญาณระยะไม่เกิน ๓๕ กิโลเมตร
๓.๕ มีกาลัง ๔ – ๒๔ mw.
๓.๖ มีหนังสือหรือเอกสารแต่งตั้งเป็นตัวแทนจาหน่ายจากผู้ผลิตหรือมีหนังสือรับรองจากผู้นาเข้าหลัก
ว่าให้การสนับสนุนการสอบราคาครั้งนี้มาแสดงในวันที่ยื่นเอกสารโดยให้ระบุถึงหน่วยงานที่เสนอ
ราคาอย่างชัดเจนพร้อมรับรองสารองอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๔. โนดไฟเบอร์ออฟติก 2 way จานวน ๔ ตัว
๔.๑ ใช้เปลี่ยนสัญญาณแสงเป็นสัญญาณ RF ได้ถึง 1,000 MHz
๔.๒ รองรับความยาวคลื่น ๑๓๑๐/๑๕๕๐ nm.
๔.๓ ภาพขยายโมเดล NXP รองรับสัญญาณ ๑๐๖ ช่อง
๔.๔ มีวงจรแสดงสถานะสัญญาณแสง
/๔.5 ข้อต่อ...

๔.๕ ข้อต่อชนิด FC/APC
๔.๖ ถาดจ่ายไฟหม้อแปลง ๓ ขด ๓๐/๔๕/๖๓V
๔.๗ มีวงจรเช็คไฟว่าปกติหรือไม่
๔.๘ มีหนังสือหรือเอกสารแต่งตั้งเป็นตัวแทนจาหน่ายจากผู้ผลิตหรือมีหนังสือรับรองจากผู้นาเข้าหลัก
ว่าให้การสนับสนุนการสอบราคาครั้งนี้มาแสดงในวันที่ยื่นเอกสารโดยให้ระบุถึงหน่วยงานที่เสนอ
ราคาอย่างชัดเจนพร้อมรับรองสารองอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๕. กล่องเก็บสายไฟเบอร์ออฟติก ๑๙ จานวน ๑ กล่อง
๕.๑ เป็นชนิดใส่กับ Rack ๑๙
๕.๒ เป็นกล่องเก็บสายไฟเบอร์ออฟติก เมื่อมีการต่อสาย
5.3 ใช้วัสดุที่คงทนแข็งแรง
๖. ตัวแยกสัญญาณแสงไฟเบอร์ออฟติก จานวน ๔ ตัว
๖.๑ เป็นอุปกรณ์ใช้แยกสัญญาณแสงในระบบไฟเบอร์ออฟติก
๖.๒ และจะต้องมีหลายอัตราส่วนให้เพื่อใช้ Ralio๕๐:๕๐ , ๔๐:๖๐ , ๓๐:๗๐ , ๒๕:๗๕ , ๓๕ : ๖๕ ,
๒๐:๘๐ , ๑๐:๙๐
๗. กล่องเก็บสายไฟเบอร์ออฟติก จานวน ๔ กล่อง
๗.๑ เป็นอุปกรณ์เก็บสายไฟเบอร์ออฟติกภายนอก
๗.๒ ใช้เป็นอุปกรณ์ภายนอกจะต้องกันน้าได้เป็นอย่างดี
7.3 สามารถเก็บสปิตเตอร์แสงได้
7.4 เป็นอุปกรณ์ภายนอกจะต้องเป็นวัสดุกันความร้อนได้เป็นอย่างดี
๘. อุปกรณ์ขยายสัญญาณเมนหลัก จานวน ๒๐ ตัว
๘.๑ ใช้ขยายสัญญาณเมนโมดูล N X P อัตราขยายสัญญาณ 28 Db
๘.๒ รองรับสัญญาณ ๑๐ ๖ ช่อง
8.3 มีชุดกดสัญญาณโก่ง (IEQ)
๘.4 ใช้กับอินเตอร์เน็ตได้ทั้งระบบ CMTS และ EPON
๘.๕ สายจ่ายไฟหม้อแปลง ๓ ขด ๓๐ /45 /๖3 โวลท์
๘.๖ มีวงจรเช็คว่าไฟปกติหรือไม่
๘.๗ รองรับความถี่ได้ ๑๐๐๐ MHz
8.8 มีหนังสือหรือเอกสารแต่งตั้งเป็นตัวแทนจาหน่ายจากผู้ผลิตหรือมีหนังสือรับรองจากผู้นาเข้าหลัก
ว่าให้การสนับสนุนการสอบราคาครั้งนี้มาแสดงในวันยื่นเอกสารโดยให้ระบุถึงหน่วยงานที่สอบ
ราคาอย่างชัดเจนพร้อมสารองอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๙. อุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบ ๑๓ A จานวน ๕ ตัว
๙.๑ แรงดันเอาท์พุท ๖๓ V กระแส ๑๓ A
๙.๒ มีวงจรรักษาระดับแรงดัน เมื่อไฟตก
๙.๓ มีวงจรป้องกันเอาท์พุท การลัดวงจร
๙.๔ มีวงจรหน่วงเวลาเพื่อป้องกันไฟกระชาก
9.5 เคสทาจากเหล็กอย่างดี ติดตั้งง่ายและป้องกันน้าได้เป็นอย่างดี
/10 อุปกรณ์...

๑๐. อุปกรณ์รวมสัญญาณกับกระแสไฟฟ้า จานวน ๕ ตัว
๑๐.๑ ใช้รวมกระแสไฟฟ้ากับสัญญาณ RF
๑๐.๒ รองรับแรงดัน ๑๒๐V กระแส ๒๐A
๑๐.๓ เคสทาจากอลูมิเนียม ป้องกันน้าได้เป็นอย่างดี
๑๐.๔ รับความถี่ได้ตั้งแต่ ๕ – ๑๐๐๐ MHz
10.5 ใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าจาก Power supply ให้กับอุปกรณ์ขยายสัญญาณ
๑๑. อุปกรณ์แยกสัญญาณเมนหลัก จานวน ๕ ตัว
๑๑.๑ เป็นอุปกรณ์แยกสัญญาณออกจากเมน
๑๑.๒ เป็นแบบชนิดขนาดใหญ่
๑๑.๓ ต้องมีค่า Loss – ๘
๑๑.๔ รองรับสัญญาณความถี่ ๕ – ๑๐๐๐ MHz
๑๑.๕ สามารถกันน้าได้เป็นอย่างดี
11.6 มีวงจรชดเชยสัญญาณ
๑๒. อุปกรณ์แยกสัญญาณ เมนรอง (ขนาดใหญ่) จานวน ๒๔ ตัว
๑๒.๑ Muti Tap – off ๔ way
๑๒.๒ เป็นขนาดใหญ่
๑๒.๓ รองรับความถี่ ๕-๑๐๐๐ MHz
๑๒.๔ สามารถกันน้าได้เป็นอย่างดี
๑๒.๕ เคสเป็นเหล็กหล่อชนิดแข็ง
12.6 เป็นอุปกรณ์แยกสัญญาณเมนรอง
12.7 มีวงจรชดเชยสัญญาณ
๑๓. อุปกรณ์แยกสัญญาณเมนรอง (ขนาดเล็ก) จานวน ๒๔ ตัว
๑๓.๑ เป็นอุปกรณ์แยกสัญญาณเมนรอง (outdoor Tap – off ๒ way)
๑๓.๒ เป็นขนาดเล็ก
๑๓.๓ รองรับความถี่ ๕ – ๑๐๐๐ MHZ
๑๓.๔ สามารถกันน้าได้เป็นอย่างดี
13.5 มีวงจรชดเชยสัญญาณ
๑๔. อุปกรณ์แยกสัญญาณ ๒ ทาง (ขนาดใหญ่) จานวน ๑๐ ตัว
๑๔.๑ เป็นอุปกรณ์แยกสัญญาณเมนหลัก ๒ ทาง
๑๔.๒ เป็นขนาดใหญ่
๑๔.๓ รองรับความถี่ ๕ – ๑๐๐๐ MHz
๑๔.๔ สามารถกันน้าได้เป็นอย่างดี
๑๔.๕ เคสเป็นเหล็กหล่อชนิดแข็ง
14.6 มีวงจรชดเชยสัญญาณ
๑๕. อุปกรณ์แยกสัญญาณเมนหลัก ๓ ทาง (ขนาดใหญ่) จานวน ๑๐ ตัว
๑๕.๑ เป็นอุปกรณ์แยกสัญญาณเมนหลัก ๓ ทาง
๑๕.๒ เป็นขนาดใหญ่
๑๕.๓ รองรับความถี่ ๕ – ๑๐๐๐ MHz
๑๕.๔ สามารถกันน้าได้เป็นอย่างดี ๑๕.๕ เคสเป็นเหล็กหล่อชนิดแข็ง
15.6 มีวงจรชดเชยสัญญาณ
/16 อุปกรณ์...

๑๖. อุปกรณ์เชื่อมต่ออุปกรณ์ขยายสัญญาณ (F-๓๑) จานวน 350 ตัว
๑๖.๑ เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่ออุปกรณ์ขยายสัญญาณกับสายนาสัญญาณ
๑๖.๒ เชื่อมต่อกับสายนาสัญญาณขนาด ๑๑ mm. ได้เป็นอย่างดี
๑๖.๓ ใช้วสั ดุที่ไม่เป็นสนิม
๑๖.๔ ทนต่อสภาพภูมิอากาศชื้นได้ดี
๑๖.๕ กันน้าได้
๑๗.อุปกรณ์เชื่อมต่อสายนาสัญญาณขนาด ๑๑ mm. จานวน 500 ตัว
๑๗.๑ เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อสายนาสัญญาณขนาด ๑๑ mm.
๑๗.๒ ใช้วสั ดุไม่เป็นสนิม
๑๗.๓ ทนทานต่อสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นได้เป็นอย่างดี
๑๗.๔ กันน้าได้เป็นอย่างดี
๑๗.๕ เป็นชนิดเข็ม
หมายเหตุ ผู้เสนอราคาจะต้องติดตั้งระบบไฟเบอร์ออฟติกเข้าไปในระบบแล้วจะเชื่อมต่อระบบเคเบิ้ลทีวีเดิมของ
เทศบาลพร้อมปรับปรุงระบบเคเบิลทีวีและระบบ SCTV เดิมของเทศบาลมีความชัดเจนทั่วทั้งระบบ

1. ชื่อโครงการ จัดทาระบบไฟเบอร์ออฟติก พร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลตาบลทองผาภูมิ /หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ งานบริหารงานทั่วไป เทศบาลตาบลทองผาภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,939,803 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป จัดทาระบบไฟเบอร์ออฟติก พร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลตาบลทองผาภูมิ
4. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เป็น1,939,803 บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 ห้างหุ้นส่วนจากัด บายฮาร์ท เอ็นเทอร์ไพรส์
5.2 ห้างหุ้นส่วนจากัด ตากคอมพิวเตอร์
5.3 ห้างหุ้นส่วนจากัด จัสมินเอ็นเทอร์ไพรส์ 2000
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
6.1 นายวันชัย ปาลวัฒน์
6.2 นางพัฒนี จินดาทอง
6.3 นางสาวรัตติกาล จาปาทอง

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 4/2559
การสอบราคาโครงการจัดทาระบบไฟเบอร์ออฟติก พร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลตาบลทองผาภูมิ
ตามประกาศเทศบาลตาบลทองผาภูมิ ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
---------------------------------เทศบาลต าบลทองผาภู มิ มี ค วามประสงค์ จ ะสอบราคา โครงการจั ด ท าระบบไฟเบอร์ อ อฟติ ก
พร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลตาบลทองผาภูมิ (รายละเอียดและคุณลักษณะที่แนบท้าย)
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบใบเสนอราคา
1.2 แบบสัญญาจะซื้อจะขาย
1.3 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
1.4 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.5 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ที่มอี าชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อได้
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล
หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.4
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อ
2.6 นิ ติ บุ ค คลที่ จ ะเข้าเป็ นคู่ สั ญ ญาต้องไม่อ ยู่ในฐานะเป็ น ผู้ ไม่ แสดงบัญ ชีรายรับ รายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.7 นิ ติบุ คคลที่จะเข้าเป็นคู่สั ญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้างด้ว ย
ระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางทีเ่ ว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.8 คู่ สั ญ ญาต้อ งรั บ จ่ ายเงิน ผ่ านบั ญ ชีเงิน ฝากกระแสรายวัน หรือ ออมทรัพ ย์ เว้น แต่ก าร
รับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองราคาโดยแยกไว้นอกซองเสนอ
ราคาเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้
/3.1 ส่วนที่ 1 ...

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนารับรองการจดทะเบียนนิติ
บุ ค คล บั ญ ชี รายชื่อ หุ้ นส่ ว นผู้ จัด การ ผู้ มีอ านาจควบคุม พร้อมรับ รองส าเนา
ถูกต้อง (ซึ่งออกให้ไม่เกิน 3 เดือน)
(ข) บริ ษั ท จ ากั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจ ากั ด ให้ ยื่ น ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล (ซึ่งออกให้ไม่เกิน 3 เดือน) หนังสือบริคณห์สนธิบัญชีรายชื่อ
กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณี ผู้ เสนอราคาเป็ นคณะบุ คคลที่ มิใช่นิ ติบุ คคล ให้ ยื่น ส าเนาบั ตรประจาตั ว
ประชาชน ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุ้ นส่ ว น (ถ้ามี ) ส าเนาบัตรประจาตัว ประชาชนของผู้ เป็ น
หุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ค้าร่วม ให้ยื่นสาเนาสัญญา
ของการเข้าค้าร่วม สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ค้าร่วม และในกรณีที่ผู้เข้าค้าร่วม ฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่
ระบุไว้ใน (1)
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.5
(1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) สาเนาใบเสร็จรับเงินซื้อเอกสาร พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) หนั งสื อ มอบอ านาจซึ่ ง ปิ ด อากรแสตมป์ ต ามกฎหมาย ในกรณี ที่ ผู้ เสนอราคา
มอบอานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(3) บัญชีรายชื่อเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบสอบราคา ตามแบบ
ในข้อ 1.6 (2) ผู้เสนอราคาต้องรับรองเอกสาร หลักฐาน ที่ยื่นมากับซองใบเสนอราคาว่า “เอกสารดังกล่าว
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ”
4. การยืน่ ซองเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอ
จะต้ อ งระบุ ต รงกั น ทั้ งตั ว เลขและตั ว อั ก ษรโดยไม่ มี ก ารขู ด ลบหรือ แก้ ไข หากมี ก ารขู ด ลบ ตก เติ ม แก้ ไข
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนั งสือถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน
ให้ ถื อ ตั ว หนั งสื อ เป็ น ส าคั ญ โดยคิ ด ราคารวมทั้ งสิ้ น ซึ่ งรวมค่ าภาษี มู ล ค่ าเพิ่ ม และภาษี อ ากรอื่ น ค่ าขนส่ ง
ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั้งส่งมอบพัสดุให้ ณ สานักงานเทศบาลตาบลทองผาภูมิ
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับตั้งแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และลงทะเบียนรับซองแล้ว
4.3 ผู้ เสนอราคาจะต้ องเสนอกาหนดเวลาส่ งมอบพั ส ดุ 60 วัน นั บ ถั ด จากวัน ลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย
4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล๊อก และหรือรูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของระบบไฟเบอร์ออฟติก ไปพร้อมใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้เทศบาลตาบล
ทองผาภูมิ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
/สาหรับ...

สาหรับ แคตตาล็อกที่แนบให้พิ จารณา หากเป็ นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอานาจทานิติกรรม แทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคามีความประสงค์จะขอดู
ต้น ฉบั บ แคตตาล็ อก ผู้ เสนอราคาจะต้องน าต้น ฉบับ มาให้ ค ณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาภายใน 5 วัน
(ทาการ)
4.5 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ให้ ถี่ ถ้ ว นและเข้ าใจเอกสารประกวดราคาทั้ งหมดเสี ย ก่ อ นที่ จ ะตกลงยื่ น ซองสอบราคาตามเงื่อ นไข
ในเอกสารสอบราคา
4.6 ผู้ เสนอราคาจะต้องยื่น ซองสอบราคาที่ปิดผนึ กเรียบร้อย จ่าหน้ าซองถึง “ประธาน
กรรมการเปิ ด ซองสอบราคา” โดยระบุ ไว้ ที่ ห น้ า ซองว่ า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่
4/2559” ยื่นในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้าง สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นอาเภอทองผาภูมิ และในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ กองคลัง
สานักงานเทศบาลตาบลทองผาภูมิ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ยื่นซองเสนอราคาแล้วจะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด โดยให้จัดส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
พร้อมจัดทาบัญชีรายการเอกสารที่ยื่นเสนอไปพร้อมกับซอง สอบราคาและคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
จะเปิดซองในวันที่ 7 มีน าคม 2559 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูน ย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อจ้ าง
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาเภอทองผาภูมิ
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลตาบลทองผาภูมิจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้วคณะกรรมการฯจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช้
สาระสาคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตาบลทองผาภูมิ เท่านั้น
5.3 เทศบาลตาบลทองผาภูมิ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ ป รากฏชื่อผู้ เสนอราคารายนั้น ในบั ญ ชี รับ เอกสารสอบราคา หรือใบหลั กฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตาบลทองผาภูมิ
(2) ไม่กรอกชื่ อนิ ติบุ คคลหรือบุ คคลธรรมดา หรือลงลายมื อชื่อ เสนอราคาอย่างหนึ่ ง
อย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่ า งไปจากเงื่อ นไขที่ ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่ เป็ น
สาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
(5) เสนอเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนตามประกาศเรียกสอบราคา
5.4 ในการตัดสิน การสอบราคาหรือในการทาสั ญ ญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือ เทศบาลตาบลทองผาภูมิ มีสิ ท ธิให้ ผู้ เสนอราคาชี้แจงข้อ เท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่น ใด
ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ เทศบาลตาบลทองผาภูมิ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
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5.5 เทศบาลตาบลทองผาภูมิ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตาบลทองผาภูมิเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลตาบลทองผาภูมิจะพิจารณายกเลิกสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคา
เป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคา
กระทาไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอ
ราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุดเสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลตาบลทองผาภูมิจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐาน
ที่ทาให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามที่สอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับ
ฟังได้เทศบาลมีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ตามข้อ 1.6 เทศบาลตาบลทองผาภูมิมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.5 และเทศบาลตาบลทองผาภูมิจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาราย
นั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์ แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้
6. การทาสัญญาซื้อขาย
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.2 กับเทศบาลตาบลทองผาภูมิ ภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันเป็นจานวนเงินเท่าร้อยละ 5
ของราคาขายที่สอบราคาได้ให้เทศบาลตาบลทองผาภูมิยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่สั่งจ่ายให้ เทศบาลตาบลทองผาภูมิ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้า
นั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
(3) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุ ในข้อ
1.3 (1)
(4) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายในข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อวัน แต่ต้องไม่ต่ากว่า
วันละ 100 บาท
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8. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาซื้อขายตามแบบ ดังระบุใน
ข้อ 1.3 แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ เทศบาลตาบลทองผาภูมิ ได้รับมอบพัสดุ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
9.1 ซองสอบราคาที่ได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับซองแล้วจะคืนมิได้
9.2 ผู้ ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) จะต้องแจ้งกาหนดวันที่ ที่ส่ งมอบงานตามสั ญญาจะซื้อ
จะขายให้เทศบาลตาบลทองผาภูมิ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ ณ สานักงานเทศบาลตาบลทองผาภูมิ
9.3 ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาจะซื้อจะขายภายในเวลาที่เทศบาล
ตาบลทองผาภูมิ กาหนด ดังระบุไว้ในข้อ 6 เทศบาลตาบลทองผาภูมิ อาจพิจารณาเรียกร้องให้ใช้ความเสียหาย
อื่น (ถ้ามี) รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
9.4 เทศบาลตาบลทองผาภูมิ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อ กาหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสานักอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
เทศบาลตาบลทองผาภูมิ
18 กุมภาพันธ์ 2559

