ประกาศเทศบาลตาบลหลักช้าง
เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP Fixed Camera จานวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง
---------------------------------ด้วยเทศบาลตาบลหลักช้าง อาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคา
ซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP Fixed Camera จานวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (รายละเอียดตามปริมาณงาน
คุณลักษณะและประมาณการที่กาหนด) ราคากลาง 210,100. บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) นั้น
ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมรับขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่
เทศบาลตาบลหลักช้าง อาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทาอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
กาหนดยื่นซองสอบราคาในระหว่างวันที่ 5-19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 โดยในวันที่ 5-10
เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 และวันที่ 12-19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 ให้ยื่นเอกสาร ที่สานักงานเทศบาลตาบล
หลักช้าง อาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง เวลา16.30 น. ในวันและเวลา
ราชการ และในวันที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ให้ยื่นเอกสาร ณ ที่ว่าการอาเภอช้างกลาง(ห้องศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ ณ ที่ว่าการอาเภอช้างกลาง) ชั้น 2 ระหว่างเวลา
08.30น. ถึง เวลา 16.30 น. และกาหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา
09.30 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอ ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 600 บาท ได้ที่กองคลังเทศบาลตาบล
หลักช้าง ระหว่างวันที่ 5-19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. หรือ
สอบถาม ทางโทรศัพท์หมายเลข โทร.0-2402-8478 หรือ 0-8997-34990 ในวันและเวลาราชการ ดู
รายละเอียดได้ที่เว็ปต์ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง หรือ เว็บไซต์ www.lakchang.go.th ของ
เทศบาลตาบลหลักช้าง
ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557

(นายชินวรณ์ วิเชียร)
นายกเทศมนตรีตาบลหลักช้าง

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 4/ ๒๕๕7
เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP Fixed Camera จานวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง

ตามประกาศเทศบาลตาบลหลักช้าง ลงวันที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557
--------------------------------------------------ด้วยเทศบาลตาบลหลักช้าง อาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะ
สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP Fixed Camera จานวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (รายละเอียดแนบท้าย
เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 4/๒๕๕7) ราคากลาง 210,100. บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่
จะงานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนาและ
ข้อกาหนดดังต่อไปนี้
1.เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 รายละเอียดรายการ / คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย
1.4 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
(2) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า
1.5 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมรับขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่
เทศบาลตาบลหลักช้าง อาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทาอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
/3.หลักฐาน...

-23.หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสาเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตาม
ที่ระบุไว้ใน (1)
(4) ..สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสาเนาใบทะเบียนภาษี
มูลค่าเพิ่ม(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ 1.6 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารต่อไปนี้
(1) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(2) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจ
ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (2)
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวม
ที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ
/4.2 โดยคิดราคา...

-3โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
จนกระทั่ง ส่งมอบพัสดุให้ ณ สานักงานเทศบาลตาบลหลักช้าง
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย
4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะของ
กล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP Fixed Camera จานวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ไปพร้อมกับใบเสนอราคา
เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้เทศบาลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่เข้าสอบราคา หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแค็ตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
ตรวจสอบ ภายใน 3 วัน
4.5 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคากล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP Fixed Camera จานวน 1 ชุด พร้อม
ติดตัง้ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 4/2557” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ 5-19
เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 โดยในวันที่ 5-10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 และวันที่ 12-19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 ให้
ยื่นเอกสาร ที่สานักงานเทศบาลตาบลหลักช้าง อาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง เวลา
16.30 น. ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ให้ยื่นเอกสาร ณ ที่ว่าการอาเภอช้าง

กลาง (ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ ณ ที่ว่าการอาเภอช้าง
กลาง) ชั้น 2 ระหว่างเวลา 08.30น. ถึง เวลา 16.30 น.
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละ
รายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตาม ข้อ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา
ว่ามีผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 (2) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผู้เสนอราคา รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกและ
เทศบาลตาบลหลักช้าง พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า
ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการ
กระทาดังกล่าว

/ผู้เสนอราคา...

-4ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวง ภายใน 3 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ที่ว่าการอาเภอช้างกลาง (ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ ณ ที่ว่าการอาเภอช้างกลาง) ชั้น 2 ในวันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557
ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา
เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและ
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคา ที่ได้ดาเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลตาบลหลักช้างจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคา จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย
หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณา
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตาบลหลักช้าง เท่านั้น
5.3 เทศบาลตาบลหลักช้าง สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตาบลหลักช้าง
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสาคัญ
หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
เทศบาลตาบลหลักช้าง มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่ เกี่ยวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้ เทศบาลตาบลหลักช้างมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญาหากหลักฐาน ดังกล่าว
ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 เทศบาลตาบลหลักช้าง ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
/หรืออาจจะยกเลิก…

-5หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซือ้ เลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสาคัญและให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตาบลหลักช้างเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ
มิได้ รวมทั้งเทศบาลตาบลหลักช้างจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคา เป็นผู้ทิ้งงาน
ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคา กระทาการ
โดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมา เสนอราคาแทน
เป็นต้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคา ว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.6 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอื่น ณ วัน ประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ 1.5 เทศบาลตาบลหลักช้างมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ การคัดเลือกดังกล่าว
ออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ 4.6 และเทศบาลตาบลหลักช้างจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้
ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนิน
การไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้
6. การทาสัญญาซื้อขาย
6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 7 วันทาการ
ของทางราชการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อ เทศบาลตาบลหลักช้างจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือแทน
การทาสัญญาตามสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้
6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 7 วันทาการ
ของทางราชการ หรือเทศบาลตาบลหลักช้างเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบ
ราคาจะต้องทาสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับเทศบาลตาบลหลักช้าง ภายใน 7 วันนับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้
เทศบาลตาบลหลักช้าง ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตาบลหลักช้าง โดยเป็นเช็คลงวันที่ทาสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
(3) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ
1.4 (1)
(4) หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ
ค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้
ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุในข้อ 1.4 (1)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้ขาย) ส่งมอบพัสดุครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายแล้ว
7.อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน
/8.การรับประกัน..

-68. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผูช้ นะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทาสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน 7 วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
9.1 เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ได้ไม่เกินวงเงิน 210,100. บาท และจะทาสัญญาได้ต่อเมื่อมีงบประมาณเพียงพอแล้วเท่านั้น
9.2 เมื่อเทศบาลตาบลหลักช้าง ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของ
ตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้อง นาเข้ามา
โดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกาหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี
9.3 ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลตาบลหลักช้าง ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกาหนดระบุในข้อ 6 เทศบาลตาบลหลักช้าง อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี)
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
9.4 เทศบาลตาบลหลักช้าง สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

เทศบาลตาบลหลักช้าง
วันที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557

รายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 4/๒๕๕7) ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2557
กล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP Fixed Camera จานวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง
1. กล้องวงจรปิด (IP/Network Camera) อินฟาเรดแบบโดม จานวน 5 ตัว
- เป็นกล้องวงจรปิดชนิดอินฟาเรด Day / Night Camera
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวระยะไม่น้อยกว่า 12 เมตร
- สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้
- มีขนาดตัวรับภาพไม่เล็กกว่า 1/3 นิ้วภาพสีแบบ HDIS
- ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 540 TVL (Color)
- ขนาดของเลนส์ไม่น้อยกว่า 5-50 mm.
- พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด
2. กล้องวงจรปิด (IP/Network Camera) แบบอินฟาเรด จานวน 8 ตัว
- เป็นกล้องวงจรปิดชนิดอินฟาเรด Day / Night Camera
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวระยะไม่น้อยกว่า 50 เมตร
- สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้
- มีขนาดตัวรับภาพไม่เล็กกว่า 1/3 นิ้ว ชนิด EXview HAD CCD หรือ ดีกว่าพร้อมเลนส์อยู่ภายใน
ตัวกล้อง
- ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 520 TVL (Color)
- ขนาดของเลนส์ไม่น้อยกว่า 4-9 mm varifocal motorized lens
- มีอุปกรณ์กันฝุ่นกันน้าตัวกล้อง
- พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด
3. กล้องวงจรปิดสปิดโดม (IP/Network Camera) จานวน 3 ตัว
- เป็นกล้องวงจรปิดชนิด IP/IR/Networt Camer แบบโดมชนิด PTZ สามารถทาการหมุนได้(PAN)
ได้ 360 องศาแบบต่อเนื่อง การก้มเงย(Tilt) ได้ไม่น้อยกว่า -18 ถึง 90 องศา และการย่อขยาย
(Zoom) แบบ Optical Zoom ได้ไม่น้อยกว่า 20 เท่า และแบบDigital Zoom ได้ไม่น้อยกว่า
12 เท่า
- เป็นกล้องวงจรปิดชนิดอินฟาเรด Day / Night Camera โดยมีการควบคุมการเลื่อน IR FILTER
อัตโนมัติในตัวกล้องเมื่อเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ
- มีขนาดตัวรับภาพไม่เล็กกว่า 1/3 นิ้ว ชนิด EXview HAD CCD หรือ ดีกว่าพร้อมเลนส์อยู่ภายใน
ตัวกล้อง
- ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 540 TVL 0.3 LUX/F1.2
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวระยะไม่น้อยกว่า 50 เมตร
- ขนาดของเลนส์ไม่น้อยกว่า 5-50 mm.
- มีอุปกรณ์กันฝุ่นกันน้าตัวกล้อง
- พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด
4. เครื่องบันทึกภาพ 16 แชนแนล H264 HDD SATA DWDRW จานวน 1 เครื่อง
- Compression d1(720 x 576)
- ส่งภาพทางระบบเครือข่าย/ผ่านสายใย/LAN/Online/Net/pda/iphone
- สามารถแสดงภาพปัจจุบันและภาพย้อนหลังในระดับ Full HD 1080i ( 1920 x 1080)
ได้พร้อมกันทั้งสองจอภาพ
- สามารถบันทึกภาพลง SD Card หรือ External

-2- ระบบดิจิตอล Non Pc
- รองรับกล้องไม่น้อยกว่า 16 ตัว
- ความละเอียดของภาพ 120/100 เฟรมเรท
- ระบบการบันทึกเรียลไทม์
- สามารถเล่นภาพได้ขณะบันทึก
- การใช้งานเมนูกราฟฟิกสนับสนุนภาพษาไทย/อังกฤษ
- มีช่องเสียบเสียง 4 ช่อง อลาร์ม, กล้อง, รีโมท, เม้าส์
- ฮาร์ดิส ความจุไม่น้อยกว่า
5. จอรับสัญญาณภาพ (CCTV Moniter) ขนาด 23” จานวน 1 เครื่อง
-สามารถรองรับช่องต่อภาพแบบVGA ,HDMI,DVIและ RCA
6. สายสัญญาณ CCTV RG6 90% (ม้วน 500 เมตร) จานวน 2 ม้วน
7. POWER SUPPLY เป็นแหล่งจ่ายไฟ จานวน 1 เครื่อง
8. เครื่องสารองไฟ ขนาด 1000 KV จานวน 1 เครื่อง
9. ค่าแรงงานติดตั้ง
10.ค่าวัสดุอุปกรณ์ ท่อและอื่น ๆ

