ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทุง กระพังโหม
เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซือ้ ระบบเสียงไรสายพรอมติดตัง้ ภายในตําบลทุงกระพังโหม จํานวน ๘ จุด
ตําบลทุง กระพังโหม อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
----------------------------------------ดวยองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม มีความประสงคจะสอบราคาจัดซื้อระบบเสียงไรสาย
พรอ มติดตั้ง ภายในตํา บลทุง กระพัง โหม จํ า นวน ๘ จุด รายละเอียดตามเอกสารแนบทา ยประกาศ สถานที่ติดตั้ ง
หมูบานภายในองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม จํานวน ๘ จุด สถานที่ติดตั้งตามที่องคการบริหารสวนตําบลทุง
กระพังโหมกําหนด ระยะเวลาดําเนินการติดตั้ง ๔๕ วัน ราคากลาง ๘๐๐,๐๐๐ บาท ( แปดแสนบาทถวน) ราคางบประมาณ
800,000.-บาท

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. เปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาดังกลาว
๒. ไมเปนผูที่ถูกตองเวียนชื่อเปนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคา ใหแก องคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระพังโหม ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
๕.ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคา
ซื้อในวงเงินไมนอยกวารอยละ ๔๐ และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น
หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ
๖. ตองรับรองอะไหลและบริการหลังการขายระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป
๗. ตองมีหนังสืออนุญาตใหคาซึ่งเครื่องคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
๘. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย
ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๙. ผูประสงคจะเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัด
จางของภาครัฐ
กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแตวันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม และวันที่29
เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือจางของ
องค การบริ หารส วนตํ าบลระดั บอํ าเภอ ที่ ว าการอํ าเภอกํ าแพงแสน จั งหวั ดนครปฐม ซึ่ งซองเสนอราคาที่ ยื่ น และ
ลงทะเบียนรับซองแลวจะถอนคืนมิได และกําหนดเปดซองสอบราคา ในวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งแต
เวลา 10.00 น. เปนตนไป ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ
ที่วาการอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
/ผูสนใจติดตอ.......

-2ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๘๐๐.- บาท (แปดรอยบาทถวน) ไดที่ สวนการ
คลัง องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ระหวางวันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ 7 เดือน สิงหาคม
พ.ศ.๒๕๕๘ (ในวั น และเวลาราชการ) ดูร ายล ะเอีย ดไดที ่เ ว็บ ไซต www.gprocurement.go.th และ
www.nakhonpathom.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๓๔-204205, 034-204695
ในวันและ
เวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘

ลงชื่อ……………………………………………………
(นายอนุชา กุลดิลก)
นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม

เอกสารแนบทายประกาศสอบราคาซื้อระบบเสียงไรสายภายในตําบลทุงกระพังโหมพรอมติดตัง้
๑. เครื่องสงกระจายเสียงทางไกล ติดตั้งที่องคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๑ ชุด
รายละเอียดประกอบดวย ประกอบดวย
๑.๑ เครื่องสงความถี่ ๔๒๐.๒๐ MHz พรอมชุดควบคุมเลือกโซนไดไมต่ํากวา ๒๔ โซน
ประกอบอยูภายในเครื่องเดียวกัน จํานวน ๑ เครื่อง
๑.๒ ปกสงสัญญาณ ไดโผล ๔ สแตร็ค จํานวน ๑ ชุด
๑.๓ สายสัญญาณ ขนาด ๘ DFB ไมต่ํากวา ๓๐ ม. พรอมแจ็คหัว-ทาย จํานวน ๑ ชุด
๑.๔ มิกเซอรไมต่ํากวา ๖ ชอง จํานวน ๑ เครื่อง
๑.๕ เครื่องรับสัญญาณวิทยุ AM , FM แบบดิจิตอล จํานวน ๑ เครื่อง
๑.๖ เครื่องเลน DVD
จํานวน ๑ เครื่อง
๑.๗ ตูใสเครื่อง
จํานวน ๑ ตู
๑.๘ โตะพรอมเกาอี้ผูนั่งประกาศ
จํานวน ๑ ชุด
๑.๙ ไมโครโฟนพรอมสายและขาตั้งโตะ จํานวน ๒ ชุด
๑.๑๐ เครื่องตั้งเวลา เปด - ปด ระบบแบบอัตโนมัติสามารถตั้งเปด - ปด พรอมโปรแกรมตั้ง
ลวงหนา
จํานวน ๑ เครื่อง
๑.๑๑ เสาสงสัญญาณความสูงไมต่ํากวา ๑๕ เมตร เปนเสาแบบสามเหลี่ยมดึงสลิงค สามดาน
พรอม ชุดลอฟาและไฟหมุน ใชเสาเหล็กขนาด ๑ นิ้ว เชื่อมเหล็กทแยงขนาด ๓ หุน จํานวน ๑ ตน
๑.๑๒ หูฟงแบบครอบศีรษะ
จํานวน ๑ ชุด
๑.๑๓ ชุดลําโพง (moniter) แบบซาวดคอลัมน ความสูงไมต่ํากวา ๐.๖๐ เมตร
ทําดวยอลูมิเนียม กําลังวัตตไมต่ํากวา ๔๐ วัตต จํานวน ๒ ตัว
๑.๑๔ ลําโพงฮอรนแบบทรงกลมแปดเหลี่ยม ขนาดไมต่ํากวา ๑๒ นิ้ว กําลังวัตตไมต่ํากวา ๘๐ วัตต
จํานวน ๔ ปาก
๑.๑๕ คาแรงพรอมอุปกรณติดตั้งแลวเสร็จ
๒. เครื่องรับวิทยุชนิดแบงกลุม เพิ่มลดเสียงไดเปนรายตัว ติดตั้งตามจุดตางๆภายในตําบล
จํานวน ๘ ชุด รายละเอียดแตละชุดประกอบดวย
๒.๑ เครื่องรับวิทยุชนิดแบงกลุม เพิ่มลดเสียงไดเปนรายตัวประกอบอยูภายในเครื่อง
เดียวกัน จํานวน ๑ เครื่อง
๒.๒ ปกรับสัญญาณ ขนาดยากิ ๒ อิลิเมนท
จํานวน ๑ อัน
๒.๓ สายสัญญาณพรอมแจ็คความยาวไมต่ํากวา ๓ เมตร จํานวน ๑ เสน
๒.๔ ลําโพงฮอรนปากลําโพงเปนแบบทรงกลม ปากลําโพงไมต่ํากวา ๑๒ นิ้ว
ขนาดกําลังวัตต ไมต่ํากวา ๖๐ วัตต
จํานวน ๒ ปาก
๒.๕ ลําโพงฮอรนแบบทรงกลมแปดเหลี่ยม ขนาดไมต่ํากวา ๑๒ นิ้ว กําลังวัตตไมต่ํากวา ๘๐ วัตต
จํานวน ๒ ปาก
/2.6 เสาเหล็ก...

-2๒.๖ เสาเหล็กปลอดสนิมขนาด ๔x๔ นิ้ว หนา ๒.๓ มิลลิเมตร สูง ไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร พรอม
ฐานเสา ขนาดฐาน ๗๐x๗๐ เซนติเมตร ฐานบน๔๐x๔๐ เซนติเมตร สูง ๐.๗๐ เมตร จํานวน ๑
ตน
๒.๗ แผงโซลาเซลล ขนาดไมต่ํากวา ๓๐ วัตต พรอมแบตเตอรี ขนาด ๑๒ v ๒๔ am
จํานวน ๑ แผง
๒.๘ กลองเหล็กขนาด๐.๔๐x๐.๖๐x๐.๒๐ เมตร มีหูยึดนอต
จํานวน ๑ กลอง
๒.๙ คาแรงพรอมติดตั้งใหแลวเสร็จ
จํานวน ๑ งาน
คุณลักษณะทางเทคนิคของเครื่องสงกระจายเสียงแบบไรสาย
๑. ชุดเครื่องสงวิทยุที่ใชเปนระบบ UHF-FM ที่มีความถี่ ๔๒๐.๒๐๐ MHz ตามที่ กทช. กําหนด โดยมี
กําลังสงไมเกิน ๑๐ วัตต
๒. ควบคุมการออกอากาศไดเปนรายกลุมไมนอยกวา ๒๔ กลุม(Zone) และสั่งใหออกอากาศไดทุกกลุม
และเปนรายกลุมได
๓. ควบคุมใหออกอากาศไดเปนรายกลุม
โดยแตละกลุมแยกการทํางานเปนอิสระตอกันดวยสวิทซ
แสดงผลดวยจอ LCD และ LED และมีหลอด LED ไมต่ํากวา ๒๗ ดวง
๔. มีหลอดไฟ LCD หรือ LED แสดงภาวการณทํางานใหทราบวาเครื่องกลุมใดทํางานได ไมนอย
กวา ๒๔ กลุม (Zone) ประกอบอยูในเครื่องเดียวกันกับเครื่องสงกระจายเสียงระบบ UHF-FM ความถี่ ๔๒๐.๒๐๐
MHz
๕. ใชไดกับระบบไฟฟากระแสตรง 12 VDC และไฟฟากระแสสลับ ๒๒๐ V.๕๐ Hz
๖. อุปกรณเครื่องสงกระจายเสียงติดตั้งอยูในกลองโลหะมาตรฐาน
๗. มีใบอนุญาตใหทําวิทยุคมนาคม จาก กทช.
๘. ตัวเครื่องมีภาคขยายไมต่ํากวา ๑๐๐ W (rms)
๙. มีรหัสควบคุมการปด – เปดเครื่องรับสัญญาณ (ลูกขาย) โดยการสงสัญญาณผสมคลื่นความถี่เปนแบบ
F.S.K. (Digital Modulation FSK)
๑0. เครื่องสงมีระบบปองกันสัญญาณรบกวนจากเครื่องสงความถี่เดียวกัน(๔๒๐.๒๐๐ MHz) เปน
การผสมคลื่นแบบถอดรหัสเสียง

กทช. กําหนด
-

คุณลักษณะทางเทคนิคของเครื่องรับวิทยุชนิดแบงกลุม
๑. เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไรสายระบบ UHF-FM ความถี่ ๔๒๐.๒๐๐ MHz ตามที่
๒. ภายในตัวเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงภาครับและภาคขยายเสียงตองประกอบดวยอุปกรณ แยกอิสระตอกันดังนี้
- ชุดจายไฟสําหรับภาครับและภาคขยายเสียง
ภาครับสามารถควบคุมการ ปด-เปด ชนิดแบงกลุมลูกขาย
โมดูลภาคขยาย ไมนอยกวา ๑๐๐ วัตต
๓. มีระบบควบคุมการทํางานของเครื่องดวยระบบไมโครคอนโทรลเลอร
๔. เสาอากาศสําหรับภาครับชนิดยากิ พรอมสายสัญญาณ RG๕๘ พรอมขอตอหัว - ทาย
๕. ชุดจายไฟ ภาครับและภาคขยายเสียงประกอบอยูในกลองโลหะกันน้ําอยางดี
๖. ตัวเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงสามารถใชไดกับไฟฟา DC 12 V
๗. มีระบบปองกันเสียงรบกวนจากเครื่องสงที่มีความถี่เดียวกัน(การผสมคลื่นแบบถอดรหัสเสียง)
8.ลําโพงฮอรน...

-3๘. ลําโพงฮอรน ปากลําโพงเปนแบบทรงกลมปากลําโพงไมต่ํากวา ๑๒ นิ้ว ขนาดกําลังวัตตไมต่ํากวา
60 วัตต มีตะแกรงปดดานหนา ชุดละ 2 ปาก
9.ลําโพงฮอรน แบบทรงแปดเหลี่ยม ปากลําโพงไมต่ํากวา ๑๒ นิว้ ขนาดกําลังวัตตไมต่ํากวา 80
วัตต ชุดละ 2 ปาก
คุณสมบัตขิ องเครื่องตัง้ เวลา
๑. มีสวิทซเลือกการใชเครื่องตั้งเวลา ชนิด Automatic และ Manual
๒. ควบคุมอุปกรณไดไมนอยกวา ๘ ชุด (Load) พรอมติดตั้งภายในกลองโลหะมาตรฐานพรอม
software ติดตั้งสําหรับลงโปแกรมตั้งเวลาบนคอมพิวเตอร
๓. สามารถตั้งเวลาไดไมนอยกวา ๑๕ time ๒๔ time Zone
๔. มี out put ๘ chanel เลือกได ๓ time Zone
๕. ใชไดกับระบบไฟฟา ๒๒๐ VAC ๕๐ Hz
คุณสมบัตขิ องเครื่องผสมสัญญาณเสียง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มีชองเสียบแหลงสัญญาณเสียง (input) ไมนอยกวา ๖ ชองสัญญาณ
มีปุมปรับความดังของสัญญาณเสียงทั้งหมดแยกจากกันอิสระ ในแตละชองสัญญาณ
มีจุดปรับคุณภาพของเสียง High, Mid และ Low ในแตละชองสัญญาณแยกอิสระจากกัน
มี Master Control สําหรับปรับลดความดังของเสียงเพลงและเสียงไมโครโฟน
ใชไดกับระบบไฟฟา ๒๒๐ VAC ๕๐ Hz
คุณสมบัตขิ องเครื่องรับวิทยุ AM/FM

ภาครับ FM
1. สามารถรับคลื่นวิทยุไดตั้งแต ๘7-๑๐๘ MHz
2. ความไวในการรับคลื่น 0.9 MV (10.3 dBf)
3. การตอบสนองยานความถี่ตอบสนอง ๒๐ Hz-๑๕ KHz(.+๐.๕ dB/-1 dB)
3. ใชไดทั้งระบบ AM และ FM
4. ใชไดกับระบบไฟฟา ๒๒๐ VAC ๕๐ Hz
ภาครับ AM
๑. สามารถรับคลื่นวิทยุไดตั้งแต 522-1620 KHz
๒. ความไวในการรับคลื่น 18 MV
คุณสมบัตขิ องเครื่องเลน DVD
๑. ใชเลนไดทั้ง CD, VCD, DVD และ MP๓
๒. มีชองสัญญาณเขาและออกไมนอยกวาอยางละ ๑ ชองและมีชองระบบ HDMI อยางนอย ๑ ชองสัญญาณ
๓. มีชองสัญญาณเขาแบบ USB ไมนอยกวา ๑ ชอง
๔. ใชไดกับระบบไฟฟา ๒๒๐ VAC ๕๐ Hz
/คุณสมบัติ....

-4คุณสมบัตขิ องไมโครโฟนชนิดตั้งโตะ
๑. ตอบสนองความถี่เสียง 40-16,500 Hz.
๒. ไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร สามารถปรับโคง-งอได พรอมขาตั้งแบบสั้น
3. ใชไดกับระบบไฟฟา ๒๒๐ VAC ๕๐ Hz
4. มีสวิทซสําหรับกดใชงานพรอมไฟวงแหวนที่หัวไมโครโฟนแสดงสถานการณทํางาน
คุณสมบัตขิ องหูฟงแบบครอบศีรษะ
1.การตอบสนองความถี่ 20-20,000 Hz
2.ความตานทาน 24 โอหม
3.กําลังไฟฟาสูงสุด 200 mW
คุณสมบัตขิ องชุดลําโพง(MONITOR)
๑. ตูลําโพงเปนแบบซาวดคอลัมน ความสูงไมต่ํากวา ๖๐ ซม.
๒. ตูลาํ โพงทําดวยอลูมิเนียม กําลังขยายไมนอยกวา 4๐ วัตต
คุณสมบัตขิ องตูแ ร็คใสอปุ กรณ
๑. ตู แ ลกค ขนาด หน า กว า งไม น อ ยกว า ๑๘ นิ้ ว สู ง ไม น อ ยกว า ๘๐ ซม. ทํ า ด ว ยโลหะชุ บ
ตัวตูพนสีอุตสาหกรรม
๒. ดานหนาตูเปนกระจกใสหรือพลาสติกโปรงแสงสามารถมองเห็นเครื่องไดชัดเจน
๓. มีกุญแจเปด-ปดทั้งดานหนาและดานหลังสามารถเปด-ปดไดสะดวก
๔. มีชองระบายอากาศดานขางและดานหลัง
๕. มีลอสามารถเคลื่อนยายไดและมีแกนสําหรับยึดใหตูอยูกับที่ได
คุณสมบัตขิ องโตะวางอุปกรณพรอมเกาอี้
๑. โตะทําดวยโลหะ ตัวโตะพนสีอุตสาหกรรมปองกันสนิมและสีจริง
๒. เกาอี้มีพนักพิงที่พักแขนและสามารถปรับความสูงต่ําไดหลายระดับ
๓. เกาอีม้ ีลอสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก
คุณสมบัตขิ องเสาอากาศสง
๑. เสาอากาศใชทอเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเสนผาศูนยกลางขาด 1 นิ้วคาดน้ําเงิน
ถักทะแยงมุมสามเหลี่ยมดวยเหล็กเสน ขนาดขนาด 3/8 นิ้ว ความสูงไมต่ํากวา 1๕ เมตร
๒. ใชลวดสลิงดึงเสาทั้งสามดานพรอมสายลอฟา
๓. บนยอดเสามีไฟหมุนสามารถมองเห็นไดชัดเจน
คุณสมบัตขิ องแผงโซลาเซลล
1.เปนโซลาเซลล ชนิด Monocrystalline Silicon
2.กระแสสูงสุดไมต่ํากวา (Max. current) 3 Am
3.ความตางศักย (voltage) 17 v
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