
 
 

ประกาศ องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะพร้อมชุดรับค าสั่ง ชนิดไร้สายส าหรับควบคุม

การเปิดหรือปิดแนวไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บริเวณถนนสายกิมเซี่ยงกง (ต่อจากโครงการเดิม)  
ต าบลดอนไผ่ อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

 

             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมชุดรับค าสั่ง ชนิดไร้สายส าหรับควบคุมการเปิดหรือปิดแนวไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บริเวณถนนสายกิมเซี่ยงกง 
(ต่อจากโครงการเดิม) ต าบลดอนไผ่ อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะพร้อมชุดรับ
ค าสั่งชนิดไร้สายส าหรับควบคุมการเปิดหรือปิดแนวไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บริเวณถนนสายกิมเซี่ยงกง (ต่อจากโครงการเดิม) 
โดยเสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร ชนิดกิ่งเดียว อุปกรณ์ครบชุดพร้อมหลอดไฟฟ้า LED จ านวน 14 โคม และติดตั้งชุดรับ
ค าสั่งชนิดไร้สายส าหรับควบคุมการเปิดหรือปิดแนวไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.ก าหนด 
พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1  ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 1,114,000.-  บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  ซึ่งสูงกว่าเงินงบประมาณ 1,097,000.- 
บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ดังนั้น จึงใช้เงินงบประมาณเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง คือ 
1,097,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่
น้อยกว่า 548,500.๐๐ บาท 
                   ๒. ไม่ เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนไผ่ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาจ้างครั้งนี ้
                   6. ในวันเปิดซองสอบราคาต้องน าอุปกรณ์และเอกสารมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
ด้วย (รายการและเอกสารที่ต้องน ามาประกอบการพิจารณาในวันเปิดซองสอบราคา ตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้) 
            ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560   โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
           - วันที่ 10 สิงหาคม  2560  -  24  สิงหาคม  2560 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – 16.30 น. ณ  กองคลัง   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ โดยถือนาฬิกากลางเป็นส าคัญ (เว้นวันหยุดราชการ)  
           - วันที่  25 สิงหาคม 2560 ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อ าเภอด าเนินสะดวก ชั้น ๔ 
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           ก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาและตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา  ในวันที่ 28  สิงหาคม  2560  
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอด าเนินสะดวก ชั้น ๔ 

 
              ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง  ราคาชุดละ  ๒,๐๐๐.๐๐  บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนไผ่ อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  ในวันที่ 10 สิงหาคม  2560 ถึงวันที่  24 สิงหาคม  
2560 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.donphai.go.th และ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐–๓๒๒๕–๕๘๓๙  ในวันและเวลาราชการ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  10  สิงหาคม  พ.ศ. 2560 

                                               ลงชื่อ  นายโสภณ  อุดมโภชน์    

(นายโสภณ อุดมโภชน์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                  รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 และแนบ
ท้ายเอกสารสอบราคาจ้าง เลขท่ี 4/2560 ลงวันที่ 10 สิงหาคม  2560 
 
รายการอุปกรณ์และเอกสารที่ต้องน ามาประกอบการพิจารณาในวันเปิดซอง มีดังนี้ 
                  1. โคมไฟฟ้า 120 w LED พร้อมอุปกรณ์   
                  2. ชุดรับค าสั่งชนิดไร้สายส าหรับควบคุมการเปิดหรือปิดแนวไฟฟ้า จ านวน 1 ตู้ ประกอบด้วย 
                      - ความถี่รับสัญญาณคลื่นความถ่ี 420 – 430 MHz. 
                      - เมือ่รับสัญญาณการเปิดหรือปิดแล้ว จะไปสั่งให้แมกเนติกรีเลย์ 220 VAC 100 A  
แรงดันขับคอยรีเลย์ 220 VAC ท าการเปิดหรือปิดระบบแนวไฟฟ้าแสงสว่าง 
                      - ชุดรับค าสั่งชนิดไร้สายถูกควบคุมให้เปิด – ปิด ได้เป็นรายตัวจากชุดควบคุมการเปิด – ปิด 
                      - สายอากาศส าหรับภาครับ ชนิด 2E พร้อมสายน าสัญญาณ 
                  3. ส าเนาใบอนุญาตให้ ค้า เกี่ยวกับอุปกรณ์วิทยุโทรคมนาคม จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
                   4. ส าเนาหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.1195-2551)  
                   5. ส าเนาใบอนุญาตให้ท าหรือท าเพ่ือส ารองจ าหน่ายซึ่งเครื่องรับส่งความถี่ 420.200 MHz. จาก
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แต่งตั้งตัวแทนจ าหน่าย
จากผู้ผลิต 
                    6. ส าเนาบัญชีแสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคมที่จัดหามาใช้งานในการติดตั้งระบบกระจายเสียง
ทางไกลอัตโนมัติตามประกาศฯ โดยระบุรายละเอียดหมายเลขเครื่องที่ผ่านการจดทะเบียนจากคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ไม่เกิน 3 ปี พร้อมส าเนาใบอนุญาตท าซึ่ง
เครื่องวิทยุคมนาคมที่มีหมายเลขใบอนุญาตให้ท าตรงตามบัญชีแสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคม 
 
 
 
 
 
 
 

 


