ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางประแดง
เรื่อง สอบราคาโครงการติดตั้งชุดแม่ข่ายพร้อมลูกข่ายกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย
สําหรับติดตั้งระบบกระจายเสียงภายในพื้นที่ตําบลบางประแดง อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จํานวน 20 จุด ประจําปีงบประมาณ 2559
ตําบลบางประแดง อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-----------------------------ตามที่ องค์การบริหารส่วนตําบลบางประแดง อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี
ความประสงค์จะดําเนินการสอบราคาโครงการติดตั้งชุดแม่ข่ายพร้อมลูกข่ายกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิด
ไร้ ส าย สํ า หรั บ ติ ด ตั้ ง ระบบกระจายเสี ย งภายในพื้ น ที่ ตํ า บลบางประแดง อํ า เภอบางปะอิ น จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธ ยา จํานวน 20 จุด ประจําปี งบประมาณ 2559 ตําบลบางประแดง อําเภอบางปะอิ น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดดังนี้
ดําเนินการสอบราคาติดตั้ง ดําเนินการติดตั้ง ชุดแม่ข่ายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ
ชนิดไร้สายระบบ UHF-FM เครื่องส่ง 1 ชุด ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
1. ชุดแม่ข่ายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ ชนิดไร้สายระบบ UHF-FM เครื่องส่ง
1 ชุด ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้
1.1 เครื่องส่งวิทยุชนิดไร้สายแบ่งกลุ่มและเพิ่มลดเสียงได้อย่างน้อย 50 กลุ่ม 1 เครื่อง
1.2 เครื่ อ งรั บ วิ ท ยุ พ ร้ อ มขยายสั ญ ญาณ (เครื่ อ งรั บ ฟั ง ขณะออกอากาศ)ระบบ UHF-FM
(มอก.1195-2536)
1.3 ลําโพงฮอร์ขนาด 15 นิ้ว 60 วัตต์ พร้อมสาย Dropwire ยาว 20 เมตร
1.4 เครื่องจ่ายไฟขนาดไม่ต่ํากว่า 12 VDC (มอก.1195-2536)
1.5 เครื่องรับวิทยุ (FM/AM) (มอก.1195-2536)
1.6 เครื่องเล่น ดีวีดี (มอก.1195-2536)
1.7 เครื่องผสมสัญญาณเสียง (มอก.1195-2536)
1.8 ไมโครโฟนประกาศ
1.9 หูฟังครอบศรีษะ
1.10 โต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้
1.11 ตู้แร็คใส่อุปกรณ์ พร้อมขาตั้งตู้แร็ค
1.12 สายนําสัญญาณ
1.13 เสาอากาศ Foldet Dipole 4 Stack
2. ชุดลูกข่าย เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ ชนิดไร้สาย ประกอบด้วย
2.1 เครื่องรับวิทยุชนิดแบ่งกลุ่ม และเพิ่มลดเสียงได้เป็นรายตัวจากแม่ข่าย
2.2 เสาอากาศสําหรับภาครับพร้อมสายสัญญาณ
2.3 ลําโพงฮอร์ชนิดขนาด 15 นิ้ว กําลังวัดต์ไม่ต่ํากว่า 60 วัตต์ ชุดละ 3 ตัว
2.4 แผงไม้สําหรับติดตั้งเครื่องรับวิทยุ พร้อมน็อตยึด
2.5 ค่าเบรกเกอร์ 15 AMP และกล่องกันน้ํา พร้อมเดินสายไฟฟ้า ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น
เงินทั้งสิ้น 1,310,000.- ( หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอสารแนบท้าย
/เอกสารสอบ.....

-๒เอกสารสอบราคา องค์ ก ารบริ ห ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลบางประแดง อํ า เภอบางปะอิ น จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา จุดในการติดตั้งรายละเอียดตามแบบแปลนของส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตําบลบางประแดง
กําหนด กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร
การส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางประแดง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
5. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 655,000.-บาท
กําหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 และรับฟังคําชี้แจงรายละเอียด
เพิ่มเติมในวันเดียวกัน ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง ๑2.๐๐ น. ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบาง
ประแดง อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หากไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคําชี้แจงเพิ่มเติม
ตามวัน เวลา ที่กําหนดไว้ดังกล่าว ให้ถือว่าท่านเข้าใจในรายละเอียดดีแล้ว
กําหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 19 เมษายน ๒๕๕9 ถึงวันที่ 28 เมษายน ๒๕59
เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางประแดง อําเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวันที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ ที่ว่าการอําเภอบางปะอิน วันที่ 2 พฤษภาคม
– 3 พฤษภาคม 2559 ณ ที่ ทํ า การองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลบางประแดง อํ า เภอบางปะอิ น จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา และจะทําการเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 4 พฤษภาคม ๒๕๕9 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ ที่ว่าการอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ชุดละ 1,500.-บาท (-หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ได้ที่
งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลบางประแดง ตําบลบางประแดง อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 19 เมษายน ๒๕๕9 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม ๒๕๕9 เวลา 08.30 น. ถึง
16.30 น.(ในวันและเวลาราชการ)ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bangpradaeng.go.th, และ สอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๗๐-3๐๗3 ต่อ 104
ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559
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นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางประแดง

