
                               
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลนาสาร 
เร่ือง   สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ ์

ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ณ หมู่ที่ 3 ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  

----------------------------------- 
ด้วยเทศบาลต าบลนาสาร มีความประสงค์จะด าเนินการสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด 

(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ่ือ
ด าเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมี
คุณลักษณะพ้ืนฐานตามที่ก าหนด ไม่น้อยกว่า 8 ชุด จ านวน  1 ระบบ ณ บริเวณหน้าส านักงาน ทต.นาสาร และ
ถนนสายพระเพรง-ขุนทะเล  หมู่ที่ 3 ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาลต าบลนาสารก าหนด (ตามรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะแนบท้าย)   

ราคากลางในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 910,000.- บาท (-เก้าแสนหนึ่งหม่ืนบาทถ้วน-)   
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพียง 900,000.- บาท (-เก้าแสนบาทถ้วน-) 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
   ๑.  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 
  ๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
  3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลต าบล  
นาสาร  ณ  วันที่ประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 

5. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน สัญญาเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 
455,00๐.-บาท (-ส่ีแสนห้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน-) และผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับทางราชการ  หรือ
หน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืนซึ่ง
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลต าบลนาสารเชื่อถือได้ 

6.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขตามประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชี
รายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.  2554  แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556  และแก้ไขเพ่ิมเติมดังนี้ 

6.1 บุคคลหรือนิติบุคคลทีจ่ะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐก่อนวันยื่นซองเสนอราคา 

6.2 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

      2/ก าหนดดูสถานที่........ 
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ก าหนดดูสถานที่ติดตั้ง ในวันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕8 ตั้งแตเ่วลา 1๐.0๐ น.ถึงเวลา 
๑1.0๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ส านักงานเทศบาลต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
และก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป  ส าหรับผู้ที่ไม่ไป
ดูสถานที่ก่อสร้างให้ถือว่าได้ทราบสถานที่  รับทราบอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว  เมื่อมีอุปสรรคและปัญหา
ในเวลาท างานจะน ามาอ้างให้พ้นความผิดต่อเทศบาลต าบลนาสารไม่ได้ 

ก าหนดการยื่นซองสอบราคา 
ณ  กองคลัง เทศบาลต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 14  

เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕8  ถึงวันที่  23  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕8  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา 
๑๖.๓๐ น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ  
อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช (สถานที่กลาง) ในวันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕8  ตั้งแต่เวลา  
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ในเวลาราชการ)  

ก าหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  24  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕58  ตั้งแต่เวลา 09.3๐ น.     
เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ อ าเภอ   
พระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  (สถานที่กลาง) 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสาร ในราคาชุดละ  1,0๐๐.- บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาลต าบลนาสาร 
อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕8 ถึงวันที่ 23 เดือน 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕8  ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๗๕๗๖ ๓๒๖๕ -๖ ต่อ ๒๐1, 202 งานพัสดุและทรัพย์สิน  หรือทางเว็ปไซต์ 
www.nasan.go.th,  www.gprocurement.go.th 

   ประกาศ  ณ  วันที่  14  กันยายน  พ.ศ. 2558 
 
     (ลงชื่อ) 

(นายพยงค์   สงวนถ้อย) 
                                                            นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร 
 

 
 
 
 
หมายเหตุ : จะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง 
               ท้องถิ่นแล้วเท่านั้น 
 
 
 

http://www.nasan.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/


 
 
 

 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายเอกสารสอบราคา เลขที่  7/2558 

ลงวันที่  14  กันยายน  2558 
 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์  

กล้องวงจรปิด ชนิด Network Cameras จ านวน 1 ระบบ ประกอบด้วย 
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed 

Network Camera) แบบที่ 2  จ านวน 8 ชุด  
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 ชุด 
3. จอแสดงภาพสี LED 40" พร้อมขาแขวนและสาย HDMI  จ านวน 1 ชุด   
4. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1K VA (630W)  ส าหรับส ารองเครื่องบันทึกภาพ  จ านวน 1 เครื่อง 
5. ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บสายใยแก้วน าแสง ปลั๊กไฟ   จ านวน 1 ชุด 
6. อุปกรณ์ควบคุมและแปลงสัญญาณ 100 Mbps 20 SFP WDM slot+4 combo uplink จ านวน 1 

ชุด 
7. อุปกรณ์ขยายและแปลงสัญญาณ 4 PoE port with 1 SC WDM Industrial Ethernet switch พร้อม 

Industrial Power Supply  จ านวน  4  ชุด 
8. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480W)  จ านวน  4  ชุด 
9. อุปกรณ์ติดตั้ง จ านวน 1 ระบบ       

9.1  สายใยแก้วน าแสง 9/125 (SM)  ชนิดไม่มีสื่อน าไฟฟ้า 
9.2  สายน าสัญญาณชนิด UTPภายนอกอาคาร 
9.3  ตู้พักกระจายกล้อง (Service Box) พร้อมอุปกรณ์ 
9.4  ชุดป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินในวงจร, การลัดวงจร และไฟกระโชก 
9.5  ชุดจ่ายไฟฟ้า พัดลมพร้อมตัวตัดอุณหภูมิ (Power Distribution + Thermostat) 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed 

Network Camera) แบบท่ี 2 
1.1  เป็นกล้องวงจรปิดส าหรับเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ี (Fixed Network Camera) 
1.2  มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
1.3  มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) 
1.4  ใช้เทคโนโลยี Day/Night ส าหรับการแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
1.5  สามารถควบคุมการเลื่อน IR Filter อัตโนมัติในตัวกล้องเมื่อเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ 
1.6 มีความไวแสงน้อยที่สุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า       

0.05 LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White) 
1.7  มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
1.8  มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 

 
 
  

2/1.9 สามารถตรวจ............... 
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1.9  สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได้ 
1.10 สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ 

Super Dynamic Range) ได้ 
1.11 สามารถส่งสัญญาณภาพไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง 
1.12 ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
1.13 สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
1.14 สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้
1.15   มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ  

  สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over  
  Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ 

1.16 มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card 
1.17   ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมส าหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้ 

  มาตรฐานIP66 หรือดีกว่า 
1.18 ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
1.19 ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
1.20 ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 

 
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง 

2.1  เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ 
2.2  สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า 
2.3  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T จ านวนไม่น้อยกว่า 

 1 ช่อง 
2.4  สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า              

 1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
2.5  สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, TCP/IP ได้เป็นอย่างน้อย 
2.6  สามารถติดตั้งหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) จ านวนไม่น้อย 2 หน่วย 
2.7  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 4 TB 
2.8  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
2.9  สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้
2.10 สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้ 
2.11 ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 

 
3. จอแสดงภาพสี LED 40" พร้อมขาแขวนและสาย HDMI  

3.1   ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ 1,920x1,080 พิกเซล 
3.2   ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ า 40 นิ้ว 
3.3   แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
3.4   ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพ และเสียง 
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3.5   ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 
3.6   ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV , DVD Component 
3.7   มีขาแขวนและสาย HDMI 

 
4. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด  1K VA (630W)  ส าหรับส ารองเครื่องบันทึกภาพ 

4.1   มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (630 Watts)      
4.2   สามารถจ่ายพลังงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

 
5. ตู้ควบคุมใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ (19" Rack) พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บสายใยแก้วน าแสง 

ปลั๊กไฟ 
5.1   เป็นตู้ขนาด 19 นิ้ว 
5.2   มีพัดลมระบายอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 2 ตัว 
5.3   มีอุปกรณ์จัดเก็บสายใยแก้วน าแสง  
5.4   มีปลั๊กไฟน้อยกว่า 4 ช่อง 

 
6. อุปกรณ์ควบคุมและแปลงสัญญาณ 100/1000 Mbps 20 SFP WDM slot + 4 combo 

uplink 
6.1 เป็นอุปกรณ์ Ethernet Switch ที่มีพอร์ต 100/1000 Mbps SFP slots จ านวนไม่น้อยกว่า 20 

และมีพอร์ต combo uplink (10/100/1000Mbps RJ-45 and 100/1000Mbps SFP slot) 
จ านวนไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต  

6.2 มี SFP Modules ชนิด LC WDM SFP Modules ไม่น้อยกว่า 1 Modules 
6.3 สนับสนุนมาตรฐาน ได้อย่างน้อยดังนี้ 

- IEEE 802.3 10 Base-T 
- IEEE 802.3u 100 Base-TX/FX 
- IEEE 802.3ab 1000 Base-T 
- IEEE 802.3z 1000 Base-X 
- IEEE 802.3ad Link Aggregation 
- IEEE 802.1p Priority 
- IEEE 802.1q Tag VLAN 
- IEEE 802.1X Port Based Network Access Control 
- IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree 

6.4 มี Switching Capacity หรือ Switching Fabric ไม่น้อยกว่า 48 Gbps  
6.5 มีขนาด MAC Table ไม่น้อยกว่า 16,000 
6.6 รองรับ Jumbo Frames 9K Bytes  เพ่ือสนับสนุนการปรับปรุงการใช้เครือข่ายของการถ่ายโอน

ไฟล์ขนาดใหญ่ 
6.7 มีหน่วยความจ าที่ใช้ในการเก็บข้อมูล (Buffer Memory) 1,536K Bytes หรือมากกว่า 
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6.8   สามารถท า VLANs ได้ไม่น้อยกว่า 255 กลุ่ม 
6.9   มี Priority Queues ไม่น้อยกว่า 8 Queues เพ่ือสนับสนุนการท า QoS   
6.10 อุปกรณ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน FCC Part15 และ CE  
6.11 สามารถรองรับการวิเคราะห์ปัญหาของระบบเครือข่ายด้วยเทคนิค Port Mirror ได ้
6.12 ระบบจ่ายไฟฟ้าแบบ Power Redundancy และสนับสนุนการส ารองไฟฟ้า 
6.13 สนับสนุน IGMP snooping, IGMP fast leave, IGMP ¬filtering และ advanced MVR  

    เพ่ือรองรับ multimedia streaming 
6.14 สนับสนุน Q-in-Q VLAN tag สามารถใช้งาน VLAN ข้ามระหว่าง WAN ของผู้ให้บริการได้ 
6.15 สนับสนุน SNMP power down trap การขาดการเชื่อมต่อที่เกิดจากระบบไฟฟ้า 
6.16 สามารถดูข้อมูลการเชื่อมต่อด้วยSFPและสถานะต่างๆเช่น ความเร็ว อุณหภูมิ ระยะทาง ก าลังไฟ  
6.17 ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายเพ่ือการสนับสนุนด้านเทคนิคและการบริการหลังการขาย 

     จากการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง และมีการรับประกันว่าเป็นสินค้าใหม่  
     ไม่ใช่เก่าเก็บ โดยมีหนังสือรับรองแนบมาในเอกสารสอบราคา 

 
7 อุปกรณ์ขยายและแปลงสัญญาณ 4 PoE port with 1 SC WDM Industrial Ethernet switch  

พร้อม Industrial Power Supply  
7.1  อุปกรณ์ขยายและแปลงสัญญาณ 
7.1.1   มีพอร์ท Ethernet แบบ 10/100 Base-T จ านวน 5 ชอ่ง รองรับการท างานในแบบ PoE  

  ตามมาตรฐาน IEEE 802.3at PoE/PSE จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง และมีพอร์ท SC  
  แบบ WDM Single-mode จ านวน 1 ช่อง 

7.1.2   รองรับการเชื่อมต่อผ่านสายใยแก้วน าแสงไม่ต่ ากว่า 20 กิโลเมตร  
7.1.3   รองรับ Mac Address Table ไม่น้อยกว่า 2 K 
7.1.4   รองรับ Jumbo Frames ไม่น้อยกว่า 1.5 K   
7.1.5   มีหน่วยความจ าที่ใช้ในการเก็บข้อมูล (Buffer Memory) 80K Bytes หรือมากกว่า 
7.1.6   สามารถสลับสาย UTP ไขว้/ตรง อัตโนมัติ (Auto MDI/MDI-X) 
7.1.7   รองรับการเชื่อมต่อแบบ Full Duplex, Half Duplex 
7.1.8   รองรับมาตรฐาน IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX,  

  IEEE 802.3x Flow Control และ IEEE 802.3at PoE/PSE เป็นอย่างน้อย  
7.1.9   สามารถแสดงสถานะการท างานของอุปกรณ์ผ่านดวงไฟLEDได้ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย  

  PWR, PW T1, PW T2, F/O, Link/ACT, PWR/Port Status, Link/ACT/Speed, PoE 
7.1.10 สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบ DIN-Rail และ Wall mount ได ้  
7.1.11 สามารถทนความชื้นสัมพัทธ์ได้ 5% - 90% (Non-Condensing) หรือดีกว่า 
7.1.12  ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า FCC Part 15 
7.1.13  ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE 
7.1.14  สามารถท างานได้ในสภาวะอุณหภูมิแวดล้อม(Operating) -20°C ถึง 60°C และสภาวะ 

 อุณหภูมิในห้องปฏิบัติการ (Storage) -20°C ถึง 70°C หรือดีกว่า 
7.1.15  รองรับไฟแบบ DC 48V และรองรับการต่อไฟส ารองในแบบ Redundant Power 

 
7.1.16 ผู้เสนอราคา.......... 
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7.1.16  ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายเพื่อการสนับสนุนด้านเทคนิคและการบริการหลังการ 
 ขายจากการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง และมีการรับประกันว่าเป็นสินค้าใหม่  
 ไม่ใช่เก่าเก็บ โดยมีหนังสือรับรองแนบมาในเอกสารสอบราคา 

 
7.2  หม้อแปลง ชนิด Industrial ขนาด 48V 

7.2.1   ติดตั้งบนรางอุตสาหกรรม มาตรฐาน DIN ชนิดเกรดส าหรับโรงงาน 
7.2.2   ใช้ คาปาซิเตอร์ ชนิดทนอุณหภูมิ 105 องศา ในการผลิต โดยมีรายงานการทดสอบมายืนยัน 
7.2.3   มีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ไฟฟ้าเกิน  
7.2.4   มีระบบป้องกันอุณหภูมิที่สูงเกิน 85°C , +5 °C โดยการตัดกระแสไฟฟ้าและจะท างาน 

    อัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิลดลง 
7.2.5   มีไฟ LED แสดงสถานการณ์ท างาน 
7.2.6   มีการออกแบบให้มีระบบระบายความร้อน 
7.2.7   สามารถท างานได้ในสภาวะอุณหภูมิแวดล้อม(Operating)  -10°C ถึง 60°C และสภาวะ 

   อุณหภูมิในห้องปฏิบัติการ(Storage) -20°C ถึง 85°C หรือดีกว่า  
7.2.8   ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย UL โดยมีเอกสารมายืนยัน 

 
8 เครื่องส ารองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA  ส าหรับส ารองกล้องวงจรปิด 

8.1   มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480Watts) 
8.2   สามารถจ่ายพลังงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

 
9 อุปกรณ์ติดตั้ง 1 ระบบ 

9.1  สายใยแก้วน าแสง 9/125 (SM) ชนิดไม่มีสื่อน าไฟฟ้า 
9.1.1 เป็นสายใยแก้วน าแสงชนิด Single Mode ชนิดไม่มีสื่อน าไฟฟ้า โดยมีขนาดของเส้นใยน าแสง 

9/125 ไมโครเมตร 
9.1.2 ผลิตตามมาตรฐานของ ITU-T  G.652D 
9.1.3 สายใยแก้วน าแสงสามารถติดตั้งภายนอกอาคารแบบแขวนในอากาศรับน้ าหนักตัวเองได้ ตาม

มาตรฐาน TIS 2166-2548 โดยมีส าเนาใบอนุญาตยืนยัน 
9.1.4 Loose tube ท าด้วยวัสด ุPBT ( Polybutylene  Terephthalate) และภายใน Loose tube 

มี Thixotropic Jelly Compound เพ่ือป้องกันความชื้น 
9.1.5 มี Central Strength Member ท าด้วยวัสดุ FRP (Fiber Reinforce Plastic)  เป็นตัวชว่ย

รองรับแรงดึง 
9.1.6 มี Strength  Member ท าด้วยวัสดุ  Aramid yarn เป็นตัวช่วยรองรับแรงดึง  
9.1.7 มี Rip Cord  จ านวน 2 เส้น ท าด้วยวัสดุ  Polyester เพ่ือช่วยให้สะดวกในการปลอกสาย 
9.1.8 มี Water blocking  yarn และ Water blocking tape เพ่ือป้องกันความชื้น 
9.1.9 เปลือกนอกของสายท าด้วยวัสดุ  HDPE ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 mm เพ่ือป้องกันรังสี UV 
9.1.10 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสาย ไม่เกิน 10.5 mm และ น้ าหนักไม่เกิน 85 kg./km. 

 
         6/9.1.11 สายใยแก้วน า........... 



 
 
 

-6- 
 

9.1.11 สายใยแก้วน าแสงต้องได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน  
 การทดสอบแรงดึง   IEC 60794-1-2-E1 
 การทดสอบแรงกดทับ   IEC 60794-1-2-E3 
 การทดสอบรัศมีการโค้งงอซ้ า  IEC 60794-1-2-E6 
 การทดสอบกระทบกระแทก  IEC 60794-1-2-E4  
 การทดสอบรัศมีการโค้งงอ   IEC 60794-1-2-E11 
 การทดสอบแรงบิด   IEC 60794-1-2-E7 
 การทดสอบอุณหภูมิการใช้งาน  IEC 60794-1-2-F1 
 การทดสอบการซึมผ่านของน้ า  IEC 60794-1-2-F5B 

9.1.12  ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย เพ่ือส่งเสริมความนิยมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ใน 
   ประเทศไทย 

9.1.13  ผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน  ISO 9001  
    โดยมีส าเนาใบรับรองยืนยัน 

9.1.14  ผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน  ISO 14001 
    โดยมีส าเนาใบรับรองยืนยัน 

9.1.15  ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายสายใยแก้วน าแสงเพ่ือการสนับสนุนด้านเทคนิค 
   และการบริการหลังการขาย โดยมีหนังสือรับรองตัวแทนจ าหน่ายและรับรองว่า 
   เป็นสินค้าใหม่ ไม่ใช่สินค้าเก่าเก็บจากผู้ผลิต 

 
9.2 สายน าสัญญาณชนิดภายนอกอาคาร 

9.2.1 เป็นสาย UTP ชนิด Cat 5E ขนาด 24 AWG 
9.2.2 รองรับแบรนวิธ ที่ 350 MHz 
9.2.3 มีฉนวนเปลือกนอกเป็นโพลีเอทิลีน (PE) 
9.2.4 มีลวดสลิงเพ่ือช่วยในการดึง 
9.2.5 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย  เพ่ือส่งเสริมความนิยมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ใน 

ประเทศไทย 
9.2.6  ผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน  ISO 9001  

 โดยมีส าเนา ใบรับรองยืนยัน 
9.2.7  ผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน  ISO 14001  

 โดยมีส าเนาใบรับรองยืนยัน 
 

9.3 ตู้และกล่องกันน้ า ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก 
9.3.1   เป็นตู้ชนิดติดตั้งภายนอกอาคารที่ออกแบบเพ่ือระบบวงจรปิด 
9.3.2   ผลิตจากเหล็กแผ่น Electro Galvanized 
9.3.3   เคลือบด้วย Zinc Phosphate เพ่ือป้องกันสนิม 
9.3.4   พ่นด้วยสีฝุ่นชนิด Epoxy 
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9.3.5  ด้านข้างท้ังสองด้าน เจาะครีบระบายอากาศ 
9.3.6  หลังคาตู้ต้องเป็นชิ้นเดียวกับตัวตู้เพ่ือป้องกันน้ าซึมเข้าตู้ 
9.3.7  ขนาดตู้ไม่น้อยกว่า 50 (W) x 65 (H) x 20 (D)  เซนติเมตร  
9.3.8  สามารถป้องกันฝุ่นและน้ า ตามมาตรฐาน IP54 
9.3.9  ผลิตตามมาตรฐานทางไฟฟ้าสากล IEC61439-2 
9.3.10 มีขาตั้งและยึดเครื่องส ารองไฟกับตู้ เพ่ือป้องกันความเสียหายจากการกระทบกระแทก 

 
9.4 มีชุดป้องกันการลัดวงจร,ไฟกระโชก,ไฟเกิน  

9.4.1 อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินในวงจรและการลัดวงจร  
9.4.1.1 เป็นชนิดเกาะรางตามมาตรฐาน IEC60898 
9.4.1.2 เทคโนโลยี thermal magnetic MCB miniature circuit break 
9.4.1.3 แรงดันไฟฟ้าระหว่างสายไม่เกิน 415 V 
9.4.1.4 พิกัดกระแสใช้งาน (In) ไม่เกิน 10 A 
9.4.1.5 พิกัดกระแสลัดวงจร (Icn) ไม่เกิน 6 KA 

 
9.4.2 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก 

9.4.2.1 แรงดันไฟฟ้าระหว่างสายไม่เกิน 385 V 
9.4.2.2 พิกัดกระแสใช้งาน (In) ไม่เกิน 20 KA 
9.4.2.3 พิกัดกระแสลัดวงจร (Icn) ไม่เกิน 40 KA 
9.4.2.4 ระดับการป้องกันไฟกระโชก 2.0 KV 
9.4.2.5 สามารถท างานได้ในสภาวะอุณหภูมิแวดล้อม (Operating)  -40 °C ถึง 80 °C 

 
9.5 ชุดจ่ายไฟฟ้า พัดลมพร้อมตัวตัดอุณหภูมิ 

9.5.1 มีช่องจ่ายไฟฟ้าขาออก  
9.5.2 มีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ 
9.5.3 มีพัดลมระบายอากาศ 

 
 

ข้อก าหนดอื่นๆ / เงื่อนไขการเสนอราคา 
1. กล้องวงจรปิดต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย เพ่ือประสิทธิภาพการใช้งาน 
2. ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารรับรองตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อต่างๆ มาแสดงให้ครบถ้วน 
3. ผู้เสนอราคาจะต้องจัดท ารายละเอียดเปรียบเทียบคุณลักษณะที่ก าหนดกับคุณลักษณะที่เสนอ เพ่ือความ

สะดวกในการพิจารณา หากผู้เสนอราคาไม่จัดท า เป็นเหตุให้เชื่อว่าผู้เสนอราคาเสนอสินค้าที่ไม่ตรงตาม
คุณลักษณะที่ก าหนด อปท.จะไม่รับพิจารณาใบเสนอราคาของรายนั้นๆ โดยมีรูปแบบดังต่อไปนี้ 

 
 
 

                    8/หัวข้อ............ 
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หัวข้อ คุณลักษณะท่ีก าหนด คุณลักษณะท่ีเสนอ เอกสารอ้างอิง (หน้า) 

ระบุหัวข้อให้ตรงกับที่
ก าหนดในเอกสารนี้ 

ให้คัดลอกจาก
ข้อก าหนดที่ก าหนด
ในเอกสารนี้ 

ให้ระบุความสามารถหรือ
คุณลักษณะเฉพาะของ 
ระบบที่เสนอ 

ให้ระบุหรืออ้างอิงถึงเอกสารใน
ข้อเสนอที่เก่ียวข้อง และท า
สัญลักษณ์แสดงข้อความในประโยค
ของเอกสารหรือในแคตตาล็อกนั้นให้
ชัดเจน 

 
4. การติดตั้งและวัสดุที่ใช้ต้องได้มาตรฐานทางวิศวกรรมตามมาตรฐานของผู้ผลิตได้ก าหนดไว้ และทดลองใช้

งานของระบบให้สมบูรณ์ตามข้อก าหนดของคุณสมบัติทั่วไป พร้อมติดตั้งสายดินและ BREAKER 
SWITCH ตามความเหมาะสม และติดตั้งอุปกรณ์ ป้องกันไฟตก, ไฟเกิน, ไฟกระชาก ให้ระบบกล้องเพ่ือ
ป้องกันความเสียหายแก่กล้อง  

5. การติดตั้งระบบสายสัญญาณ กล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ติดตั้งอ่ืนๆ บนเสาไฟฟ้าหรือเสาสาธารณะอ่ืนๆ 
ที่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของหน่วยงานใดๆ ทาง อปท.มีหน้าที่ประสานงานก่อนด าเนินการและผู้ขายมี
หน้าที่อ านวยความสะดวกด้านข้อมูลในการขออนุญาตดังกล่าว   

6. ในกรณีจ าเป็นต้องขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเพ่ือจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่ระบบ อปท.มีหน้าที่ในการด าเนินการขอ
ติดตั้งในนามของ อปท. ส่วนค่าใช้จ่ายอ่ืนใดเป็นหน้าที่ของผู้ขาย 

7. ในการเสนอราคาอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อ และแบบรุ่นรวมถึง OPTION ต่างๆ 
ของแต่ละอุปกรณ์ที่เสนอให้ครบถ้วน แคตตาล็อกต้องท าเครื่องหมายก ากับให้ชัดเจน หากไม่ท า
เครื่องหมาย ทางคณะกรรมการไม่อาจหยั่งทราบเจตนาได้ อปท.มีสิทธิที่จะเลือก อุปกรณ์ที่ปรากฏใน
เอกสารแบบใดก็ได้ ที่เห็นว่ามีคุณสมบัติถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการมากที่สุด 

8. ผู้ชนะการเสนอราคาต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์หรือความ
เสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของผู้ชนะการเสนอราคา โดยจะต้องด าเนินการซ่อมแซม แก้ไข 
ให้อยู่ในสภาพเดิมโดยเร็ว และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดข้ึน 

9. ผู้ชนะการเสนอราคาต้องเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ติดตั้ง วัสดุสิ้นเปลือง หรืออุปกรณ์เพ่ิมเติมอ่ืนๆ ที่จ าเป็น
ส าหรับการติดตั้งอุปกรณ์และระบบต่างๆ เพ่ือให้ระบบท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากอุปกรณ์
ใดไม่มีอยู่ในข้อก าหนดนี้ แต่มีความจ าเป็นต้องจัดหาเพ่ือให้ระบบทั้งหมดท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวโดยถือให้รวมอยู่ในราคา
ที่เสนอแล้ว 

10. ผู้ชนะการเสนอราคาต้องปรับปรุงสภาพพ้ืนที่ให้กลับสู่สภาพเดิม และขนย้ายเศษวัสดุรวมทั้งท าความ
สะอาดให้เรียบร้อย หลังจากการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ 

11. ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามที่ อปท. 
ก าหนด 

12. การรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลาไมน่้อยกว่า 2 ปี หลังจากส่งมอบงาน 
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13. ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องจัดอบรม การใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 1 วัน หรือไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง  พร้อมจัดท าคู่มือส าหรับการดูแลระบบ 
และส าหรับการใช้งานระบบ พร้อมส าเนาไม่น้อยกว่า 1 ชุด  

14. ระยะเวลาด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  60 วัน  
 
 
 

เทศบาลต าบลนาสาร 
 
 
 

                                                 วันที่  14  กันยายน  พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  7/๒๕๕8 

สอบราคาจ้างเหมาติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ ์
ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ณ หมู่ท่ี 3 ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตามประกาศเทศบาลต าบลนาสาร ลงวันที่ 14 กันยายน 2558  

---------------------------------------------------------- 
เทศบาลต าบลนาสาร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลต าบล” มีความประสงค์จะด าเนินการ   สอบ

ราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ่ือด าเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera 
ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามที่ก าหนด ไม่น้อยกว่า 8 ชุด จ านวน  1 ระบบ 
ณ บริเวณถนนสายพระเพรง-ขุนทะเล  หมู่ที่ 3 ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน  1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาลต าบลนาสารก าหนด (ตามรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะแนบท้าย) ราคากลางในการสอบราคาจ้างติดตั้งครั้งนี้ 910,000.-บาท (-เก้าแสน  
หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน-) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจริงเพียง 900,000. - บาท (-เก้าแสนบาทถ้วน-) โดย
มีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
               ๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด 
                ๑.๒  แบบใบเสนอราคา 
                ๑.๓  แบบสัญญาจ้าง  

     ๑.๔  แบบหนังสือค้ าประกัน  
    (1)  หลักประกันสัญญา 
    (2)  หลักประกันผลงาน 

       1.5  บทนิยาม 
       (1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
       (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
       1.6  แบบบัญชีเอกสาร 
       (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
       (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
               ๒.๑  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 
   ๒.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
   2.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
   2.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่
เทศบาลต าบลนาสาร  ณ  วันที่ประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 

2.5 มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน สัญญาเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า 455,00๐.-บาท (-สี่แสนห้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน-) และผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับทาง
ราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อ่ืนซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลต าบลนาสารเชื่อถือได้ 
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2.6  ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขตาม
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดง
บัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.  2554  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556  และแก้ไขเพ่ิมเติมดังนี้ 

2.6.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐก่อนวันยื่นซองเสนอราคา 

2.6.2 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละ
ครั้งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้     

นอกซองใบเสนอราคา เป็น 2 ส่วน คือ  
๓.๑  ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชน ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม(ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน(ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นอกสารตามที่ระบุไว้  
ใน (1) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(4) ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อเอกสารสอบราคา 
(5) ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี หรือส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ภพ.20(ถ้ามี) 
(6) บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีรายชื่อ    

ผู้ถือหุ้น  ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) 
(7) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
(8) ส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
(9) ส าเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP 
(10) ส าเนาหลักฐานแสดงการยื่นบัญชีรายรับ รายจ่ายประจ าปีต่อกรมสรรพากร(ถ้ามี)  
(11) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน      

ข้อ 1.6(1)     
3/3.2 ส่วนที่ 2......... 
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      3.2  ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
      (1)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
      (2)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่
มีการก าหนดผลงานตามข้อ 2.6 เท่านั้น) 
      (3) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
      (4)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน        
ข้อ 1.6(2) 

4. การเสนอราคา 
๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มี

เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวน
เงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก  เติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

๔.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน              
ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา

รวมและหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคา
รวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ 
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  45 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบ
ราคา  โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

๔.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการติดตั้งแล้วเสร็จไม่เกิน 60 วัน    นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลต าบลให้เริ่มท างาน 

๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียดฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา                   

๔.๕  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขท่ี  
7/๒๕๕8"  ยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่เทศบาล ในวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕8  ถึงวันที่ 23 เดือน  
กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕8  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)          ณ กอง
คลัง เทศบาลต าบลนาสาร  และก าหนดให้ในวันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕8 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.  
ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ในเวลาราชการ) ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช (สถานที่กลาง)   

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละ

รายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคา 
หรือไม่  และประกาศราชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

 
             4/หากปรากฏต่อ............. 
 
 



 
 
 

-4- 
 
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอ

ราคาว่ามีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5(2) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ 
ผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ
เทศบาลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคา
รายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท า
ดังกล่าว 

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากาการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช (สถานที่กลาง) ในวันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕8  
ตั้งแต่เวลา  09.3๐ น.  เป็นต้นไป  

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา  เว้นแต่ ปลัดกระทางพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง 
และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้  

๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
๕.๑  ในการสอบราคาครั้งนี้  เทศบาลจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 

       ๕.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  ๒   หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว  คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิด
แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อเทศบาลเท่านั้น 
      ๕.๓  เทศบาลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา   หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาของเทศบาล 

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 

(๓)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระส าคัญหรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

(๔)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 

 
       5/5.4 ในการตัดสินการ............ 
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๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
เทศบาลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้   
เทศบาลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

๕.๕  เทศบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง
เทศบาลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่ากา ร
เสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา  เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้
ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

                ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ า  จนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญา
ได้  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้
เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  เทศบาลมีสิทธิที่
จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

     5.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคา ว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ 1.5 เทศบาลมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามข้อ 4.5 และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

     ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองในเสนอราคาที่ได้ค า เนิน
การไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางรายการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได ้

๖.  การท าสัญญาจ้าง 
            ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับเทศบาล   
ภายใน  7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละห้า (5%)  
ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้  ให้เทศบาลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  
ดังต่อไปนี้ 

๖.๑  เงินสด 
๖.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้ น    

ไม่เกิน ๓ วันท าการ 
๖.๓  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน         

ข้อ ๑.๔(1)  
๖.4  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลม
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1) 

๖.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
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หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 

(ผู้รับจ้าง ) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

๗.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
เทศบาลจะจ่ายเงินค่าจ้าง  โดยแบ่งออกเป็น งวดเดียว งวดสุดท้าย 
เทศบาลจะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามสัญญา 
 

๘.  อัตราค่าปรับ 
            ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 จะก าหนดในอัตราร้อยละ  ๐.10  ของค่าจ้างตาม
สัญญาต่อวัน 
  ๙.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
            ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน   ข้อ 
๑.๓ แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า        -  
เดือน   2  ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน  ๑๕ วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

๑๐.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
๑๐.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานสอบราคาจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก งบเงินอุดหนุน ประเภทเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557  

การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อเทศบาลต าบลนาสารได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเท่านั้น  หากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ผู้ชนะการสอบราคาจะเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายใดๆ จากเทศบาลต าบลนาสารไม่ได้ทั้งสิ้น 

ราคากลางของการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
เป็นเงินทั้งสิ้น  910,000.- บาท (-เก้าแสนหนึ่งหม่ืนบาทถ้วน-) 

๑๐.๒  เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบ
ราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้อง
น าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคา  ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี  ดังนี้ 

(๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน  ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 
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๑๐.๓  เทศบาลต าบลนาสาร สงวนสิทธิ์ไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มี
การระบุชื ่อไว้ในบัญชีรายจ่ายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ โดยผู้ชนะการเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น    
เว้นแต่บุคคลหรือนิอติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายกรับรายจ่าย ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 หรือได้มีการปรับปรุง
แก้ไขให้ถูกต้องและได้มีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้วก่อนวันเปิดซองสอบราคา  

10.4  ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลได้คัดเลือกแล้วไม่ท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการก าหนดระบุในข้อ ๖ เทศบาลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๐.5  เทศบาลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 

๑๑.  มาตรฐานฝีมือช่าง 
เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม

ประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่าน
การทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  ระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษา
ที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจ านวน  
อย่างน้อย  ๑  คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปน้ี 

๑๑.๑  สาขาวิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์ทางไฟฟ้าก าลังทางคอมพิวเตอร์  จ านวน ๑ คน 
๑๑.๒       - 
๑๑.๓       - 

๑๒.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ   
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ

ได้ ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด  และต้องแจ้งเข้าท างานแต่ละโครงการก่อนลงมือด าเนินการและประสานกับผู้เกี่ยว    
ผู้ข้องทุกขั้นตอนการท างาน 

 

          เทศบาลต าบลนาสาร 
 
   

                     วันที ่ 14  กันยายน  พ.ศ. 2558 
 
 
 


