ประกาศสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เขตท้องที่จังหวัดพะเยา
(รอบที่ 3) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แบบแยกยื่น
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เขตท้องที่จังหวัดพะเยา (รอบที่ 3) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 โดยวิธีแยกยื่น จานวน 4 รายการดังนี้
1. เครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 ชุด
2. เครื่องขยายเสียงพร้อมลาโพงกลางแจ้ง จานวน 1 ชุด
3. เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ห้องประชุม จานวน 1 ชุด
4. กล้องวงจรปิด ประกอบด้วยกล้อง 8 ตัว เครื่องบันทีก 1 เครื่อง ซอฟแวร์บริหารจัดการกล่1อง
หน่วย สวิทย์ Poe 1ตัว และเครื่องสารองไฟ 1 เครื่อง จานวน 1 ชุด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
2.
ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงราย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในกา
สอบราคาซื้อครั้งนี้
กาหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 7
เมษายน 2558 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30
น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย (ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 3)
ต.ริม
เมืองเชียงราย จ.เชียงราย และกาหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 20 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้น
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย (ศาลากลาง
จังหวัดเชียงราย ชั้น 3) ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เมษายน
ในวันที่ 72558 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2558
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ทwww.cost.go.
ี่เวบไซต์ th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
053 - 150192 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ เมษายน
7
พ.ศ. 255
8
(นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษรักษาราชการแทน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขที่ ๑๑/๒๕๕๘
สอบราคาซื้อครุ ภัณฑ์ สานักงานการท่ องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดเชี ยงราย เขตท้ องทีจ่ ังหวัดพะเยา (รอบที่ ๓)
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๘
ตามประกาศ สานักงานการท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดเชียงราย
ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
......................................................
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ สอบราคา
ซื้ อครุ ภณั ฑ์สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เขตท้องที่จงั หวัดพะเยา (รอบที่ ๓) ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ ตามรายการ ดังนี้
๑. เครื่ องเสี ยงห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์
จานวน
๑ ชุด
๒. เครื่ องขยายเสี ยงพร้อมลาโพงกลางแจ้ง
จานวน
๑ ชุด
๓. เครื่ องขยายเสี ยงพร้อมอุปกรณ์หอ้ งประชุม จานวน
๑ ชุด
๔. กล้องวงจรปิ ด
จานวน
๑ ชุด
ซึ่ งพัสดุที่จะซื้ อนี้ตอ้ งเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ อยูใ่ นสภาพที่จะใช้งานได้ทนั ที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกาหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอ้ แนะนา และข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซื้ อขาย
๑.๔ แบบหนังสื อค้ าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพขายพัสดุที่ สอบราคาซื้ อ
๒.๒ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิง้ งานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๒.๓ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๕
๒.๔ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่ มาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบ
เสนอราคาเป็ น ๒ ส่ วน คือ
๓.๑ ส่ วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ผเู้ สนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม และบัญชีผถู ้ ือหุ น้ รายใหญ่ พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยนื่ สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผูน้ ้ นั สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุ น้ ส่ วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยนื่ สาเนาสัญญาของ
การเข้าร่ วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ที่ผเู ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นบุคคลธรรมดาที่
มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อเดินทาง หรื อผูร้ ่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิติบุคคลให้ยนื่ เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)
๓.๒ ส่ วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) แค็ตตาล็อกและหรื อแบบรู ปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๒) หนังสื อมอบอานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่ผเู้ สนอราคามอบอานาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องยืน่ เสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้ นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผูเ้ สนอราคาให้ชดั เจน จานวนเงินที่
เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรื อแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
๔.๒ ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรื อราคาต่อหน่วย และหรื อต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวม
ที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสื อ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสื อไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสื อเป็ นสาคัญ
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้ นซึ่ งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ทั้งปวง จนกระทัง่ ส่ งมอบพัสดุให้ ณ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เขตท้องที่จงั หวัดพะเยา
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วนั เปิ ดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในกาหนดยืนราคาผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้
๔.๓ ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่ งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ซื้ อขาย
๔.๔ ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่ งแค็ตตาล็อก และหรื อแบบรู ปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
ทุกรายการ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กรมจะยึดไว้เป็ นเอกสารของทาง
ราชการ
สาหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็ นสาเนารู ปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผูม้ ีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา มีความประสงค์จะขอดูตน้ ฉบับ
แค็ตตาล็อกผูเ้ สนอราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.๕ ก่อนยืน่ ซอง สอบราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให้ถี่ถว้ นและเข้าใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยืน่ ซอง สอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา
๔.๖ ผูเ้ สนอราคาจะต้องยืน่ ซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรี ยบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาซื้ อครุ ภณั ฑ์สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เขตท้องที่จงั หวัด
พะเยา (รอบที่ ๓) ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๘ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร
สอบราคา เลขที่ ๑๐/๒๕๕๘" ยืน่ ต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย (ศาลากลางจังหวัดเชียงราย)
๖๓๒ หมู่ ๓ ต.ริ มกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
เมื่อพ้นกาหนดเวลายืน่ ซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิ ดซอง สอบราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาแต่ละราย
ว่า เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรื อไม่ และประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิ ดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาก่อนหรื อในขณะที่มีการเปิ ดซองใบเสนอราคา
ว่า มีผเู ้ สนอราคากระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะ

กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผูเ้ สนอราคารายนั้นออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา และประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ
กรมจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้วา่ ผูเ้ สนอราคาราย
นั้นเป็ นผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็ นผูร้ ิ เริ่ มให้มีการกระทา
ดังกล่าว
ผูเ้ สนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา เพราะเหตุเป็ นผูเ้ สนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วนั ที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็ นที่สุด
คณะกรรมการเปิ ดซอง สอบราคาจะเปิ ดซองใบเสนอราคาของผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย (ศาลากลางจังหวัดเชียงราย) ๖๓๒ ม.๓
ต.ริ มกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็ นต้นไป
การยืน่ อุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็ นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิ ดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่ และ
ในกรณี ที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผูอ้ ุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอ
ราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้ว จะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่ ให้ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิ ดซอง
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๕. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสิ นด้วย ราคาต่อหน่วย
๕.๒ หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรื อยืน่ หลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรื อยืน่ ซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิ ดซองสอบ
ราคา จะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดหรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อผิดพลาด
ไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่ วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณี ที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็ น
ประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น
๕.๓ กรมสงวนสิ ทธิ์ ไม่พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผูเ้ สนอราคารายนั้น ในบัญชีผรู้ ับเอกสาร สอบราคา หรื อในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคา ของกรม
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรื อลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาอย่างหนึ่งอย่าง
ใด หรื อทั้งหมดในใบเสนอราคา

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็ น
สาระสาคัญ หรื อมีผลทาให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผเู ้ สนอราคารายอื่น

(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเ้ สนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
๕.๔ ในการตัดสิ นการสอบราคา หรื อในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาหรื อกรม
มีสิทธิ์ ให้ผเู ้ สนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อข้อเท็จจริ งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอราคาได้ กรมมีสิทธิ
ที่จะไม่รับราคาหรื อไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง
๕.๕ กรมทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่รับราคาต่าสุ ด หรื อราคาหนึ่งราคาใดหรื อราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้ อในจานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรื ออาจจะยกเลิกการ
สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้ อเลยก็ได้ สุ ดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็ นสาคัญ และให้
ถือว่าการตัดสิ นของกรมเป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิก
การสอบราคา และลงโทษผูเ้ สนอราคาเป็ นผูท้ ิ้งงาน ไม่วา่ จะเป็ นผูเ้ สนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม
หากมีเหตุที่เชื่อได้วา่ การเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชื่อบุคคล
ธรรมดา หรื อนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
๕.๖ ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลังจากการเปิ ดซอง สอบราคาว่า ผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคาราย
อื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ น
ธรรม ตามข้อ ๑.๕ กรมมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศ
รายชื่อตามข้อ ๔.๖ และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคารายนั้นเป็ นผูท้ ิง้ งาน
ในกรณี น้ ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดาเนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่ ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้
๖. การทาสั ญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณี ที่ผชู ้ นะการสอบราคาสามารถส่ งมอบสิ่ งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทาการของทาง
ราชการ นับแต่วนั ที่ทาข้อตกลงซื้ อ กรมจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อแทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดัง
ระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณี ผชู้ นะการสอบราคา ไม่สามารถส่ งมอบสิ่ งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทาการของทาง
ราชการ หรื อกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อ ตามข้อ ๖.๑ ผูช้ นะการ สอบราคา จะต้องทาสัญญาซื้ อ
ขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับกรมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็ นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่ งของที่ สอบราคาได้ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสัง่ จ่ายให้แก่กรม โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรื อก่อนหน้านั้น

ไม่เกิน ๓ วัน ทาการ
(๓) หนังสื อค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๔ (๑)
(๔) หนังสื อค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรื อบริ ษทั
เงินทุน หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจ
ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผชู้ นะการสอบราคา (ผูข้ าย)
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้ อขายแล้ว
๗. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้ อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน
๘. การรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะการ สอบราคา ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อทาสัญญาซื้ อขายตามแบบดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุ ดบกพร่ องของสิ่ งของที่ซ้ื อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผซู ้ ้ื อรับมอบ โดยผูข้ ายต้องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุ ดบกพร่ อง
๙. ข้ อสงวนสิ ทธิ์ในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
๙.๑ เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้ อเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมตั ิเงินค่าพัสดุจาก เงินงบประมาณ
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วเท่านั้น
๙.๒ เมื่อกรมได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูข้ ายและได้ตกลงซื้ อสิ่ งของตามสอบราคา
ซื้ อ แล้วถ้าผูข้ ายจะต้องสัง่ หรื อนาสิ่ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรื อ
ในเส้นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริ การรับขนได้ตามที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศ
กาหนด ผูเ้ สนอราคาซึ่ งเป็ นผูข้ ายจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรื อนาสิ่ งของที่ซ้ื อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วนั ที่ผขู ้ ายสั่งหรื อซื้ อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซ้ื อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทยหรื อเรื อที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรื อไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่ งของนั้นโดยเรื ออื่นที่มิใช่เรื อ

ไทย ซึ่ งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่น
(๓) ในกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรื อ (๒) ผูข้ ายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ ม
การพาณิ ชยนาวี
๙.๓ ผูเ้ สนอราคาซึ่ งกรมได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรื อข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ กรมอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ น
ผูท้ ิง้ งานตามระเบียบของทางราชการ
๙.๔ กรมสงวนสิ ทธิ์ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรื อข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็ นไปตามความเห็น
ของสานักงานอัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)

สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
๗ เมษายน ๒๕๕๘

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ (พร้อมติดตั้ง) ๕๐,๐๐๐ บาท
ประกอบด้วย
๑. ชุดประชุมสาหรับประธาน ก้านยาว ๔๕cm จานวน ๑ ชุด
คุณสมบัติทั่วไป
- ก้านไมโครโฟนแบบคอห่านยาว ๔๕ ซม.
- ไมโครโฟนแสดงสัญญาณไฟสีแดงขณะทางานโดยลาโพงจะถูกตัดเมื่อปิดไมโครโฟน
- มีช่องต่อสัญญาณ ( Rec. ) ไปยังเครื่องบันทึกเสียง
- มีช่องสาหรับต่อหูฟังได้ ๑ ช่อง ที่ฐานไมโครโฟน และมีปุ่มปรับระดับความดังของ
สัญญาณเสียง
- มีปุ่ม สวิทช์ กดในกรณีที่จะ พูด ( TALK )
- มีไฟ LED สว่างในขณะพูด
- มี สวิทซ์ กดตัวการทางานของไมโครโฟนตัวอื่น โดยไม่ตัดไมโครโฟนของตัวเอง (Priority )
- มีสายแยกจากตัวเครื่อง สาหรับพ่วงต่อกับชุดผู้เข้าร่วมประชุมชุดอื่น ยาว ๒ เมตร
- มีฟองน้าสวมหัวไมค์
คุณสมบัติทางเทคนิค
ส่วนไมโครโฟน
- เป็นไมโครโฟนชนิด Condenser
- มุมการรับสัญญาณทางด้านหน้า
- ความยาวของไมโครโฟนไม่น้อยกว่า ๔๕ เซนติเมตร
- ความถี่ตอบสนองไม่น้อยกว่า ๓๐ Hz – ๑,๘๐๐ Hz.
- มีความไวในการรับสัญญาณ ๕.๕ m Vrms. หรือดีกว่า
ส่วนลาโพง
- ความถี่ตอบสนองไม่น้อยกว่า ๑๐๐ – ๑,๕๐๐ Hz.
- กาลังขยายเสียง ๘๐๐ mW. หรือดีกว่า
- มีสานักงานขายของผู้ผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทยเพื่อรับรองเรื่องการสารองอะไหล่และบริการ
หลังการขาย
- มีหนังสือการสารองอะไหล่เวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ออกจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจาหน่ายใน
ประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการบริการหลังการขาย
๒. ชุดประชุมสาหรับประธาน ก้านยาว ๔๕cm จานวน ๘ ชุด
คุณสมบัติทั่วไป
- ก้านไมโครโฟนแบบคอห่านยาว ๔๕ซม.
- ไมโครโฟนแสดงสัญญาณไฟสีแดงขณะทางานโดยลาโพงจะถูกตัดเมื่อปิดไมโครโฟน
- มีช่องต่อสัญญาน ( Rec. ) ไปยังเครื่องบันทึกเสียง
- มีช่องสาหรับต่อหูฟังได้ ๑ ช่อง ที่ฐานไมโครโฟน และมีปุ่มปรับระดับความดังของ
สัญญาณเสียง
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- มีปุ่ม สวิทช์ กดในกรณีที่จะ พูด ( TALK )
- มีไฟ LED สว่างในขณะพูด
- มี สวิทซ์ กดตัวการทางานของไมโครโฟน ตัวอื่น โดยไม่ตัดไมโครโฟนของตัวเอง(Priority)
- มีสายแยกจากตัวเครื่อง สาหรับพ่วงต่อกับชุดผู้เข้าร่วมประชุมชุดอื่น ยาว ๒ เมตร
- มีฟองน้าสวมหัวไมค์
คุณสมบัติทางเทคนิค
ส่วนไมโครโฟน
- เป็นไมโครโฟนชนิด Condenser
- มุมการรับสัญญาณทางด้านหน้า
- ความยาวของไมโครโฟนไม่น้อยกว่า ๔๕ เซนติเมตร
- ความถี่ตอบสนองไม่น้อยกว่า ๓๐ Hz – ๑,๘๐๐ Hz.
- มีความไวในการรับสัญญาณ ๕.๕ m Vrms. หรือดีกว่า
ส่วนลาโพง
- ความถี่ตอบสนองไม่น้อยกว่า ๑๐๐ – ๑,๕๐๐ Hz.
- กาลังขยายเสียง ๘๐๐ mW. หรือดีกว่า
- มีสานักงานขายของผู้ผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทยเพื่อรับรองเรื่องการสารองอะไหล่และบริการ
หลังการขาย
- มีหนังสือการสารองอะไหล่เวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ออกจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจาหน่ายใน
ประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการบริการหลังการขาย
๓. เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมการสนทนา จานวน ๑ เครื่อง
คุณสมบัติทั่วไป
- มีสวิทซ์เปิด-ปิดพร้อมสัญญาณไฟแสดงการทางาน
- มีสายพร้อมปลั๊กสาหรับต่อไปยังชุดประชุม
- มีวอลลุ่มควบคุมการต่อใช้งานจากไมโครโฟนภายนอกได้ ๒ตัวแบบอิสระ
- ได้รับมาตรฐานอุปกรณ์การประชุม
- ใช้ควบคุมการประชุมและจ่ายไฟให้กับไมโครโฟนประชุม
- สามารถต่อชุดร่วมประชุมได้มากถึง ๕๐ ชุด
- มีหน้าจอแสดงผล LED เพื่อแสดงสถานการณ์ทางานของเครื่อง
คุณสมบัติทางเทคนิค
- ตอบสนองความถี่ไม่น้อยกว่า ๕๐Hz – ๑๖ kHz
- ค่าความเพี้ยน THD น้อยกว่า ๐.๑ %
- มีอัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน ๑๑๕ dBu

1.

2.

3.

4.

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องขยายเสียงพร้อมลาโพงกลางแจ้ง(๓๕,๐๐๐ บาท)
ตู้ลาโพงซับเบสขนาดไม่ต่ากว่า 15 นิ้ว จานวน ๑ คู่
คุณลักษณะ
- ดอกลาโพงขนาดไม่ต่ากว่า 15 นิ้ว เป็นดอกอย่างดี
- ตู้ลาโพงมีลักษณะแข็งแรง ทนทาน เป็นลาโพงกลางแจ้ง
- การตอบสนองความถี่ 45Hz-18KHz
- รองรับกาลังขับ 300 W(rms)
- มีหนังสือรับรองการมีอะไหล่สารองจากบริษัทฯ เพื่อรับประกันคุณภาพสินค้า และบริการหลัง
การขายที่ดี
ตู้ลาโพงขนาดไม่ต่ากว่า 12 นิ้ว จานวน ๑ คู่
คุณลักษณะ
- ดอกลาโพงขนาดไม่ต่ากว่า 15 นิ้ว เป็นดอกอย่างดี
- ตู้ลาโพงมีลักษณะแข็งแรง ทนทาน เป็นลาโพงกลางแจ้ง
- การตอบสนองความถี่ 45Hz-18KHz
- รองรับกาลังขับ 300 W(rms)
- มีหนังสือรับรองการมีอะไหล่สารองจากบริษัทฯ เพื่อรับประกันคุณภาพสินค้า และบริการหลัง
การขายที่ดี
เครื่องเล่น DVD จานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะ
- ใช้เล่นได้ทั้ง CD และ VCD และ DVD
- มีช่องสัญญาณเข้าและออก อย่างละ ๑ ช่อง
- ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐ VAC ๕๐ Hz.
- เล่นต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ นาที
- มีหนังสือรับรองการมีอะไหล่สารองจากบริษัทฯ เพื่อรับประกันคุณภาพสินค้า และบริการหลัง
การขายที่ดี
เพาเวอร์แอมป์ (เครื่องขยายสัญญาณเสียง) จานวน ๑ ตัว
คุณลักษณะ
- เพาเวอร์แอมปไม่ต่ากว่า 500 วัตต์ต่อข้างที่ 8 โอห์ม และไมต่ากว่า 750 วัตต์ ต่อข้างที่ 4 โอห์
ม
- ตอบสนองความถี่ในระหว่าง 20Hz-20KHz+0/-0.5dB
- ค่า THD+N น้อยกว่า 0.05% ที่ 8Ω1KHz
- อัตรา S/N ไม่ต่ากว่า 95dB
- ค่า DAMPING FACTOR มากกว่า 200 ที่ 8Ω
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5. มิกเซอร์ (เครื่องผสมสัญญาณเสียง) จานวน 1 ตัว
คุณลักษณะ
- เป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียงขนาดไม่น้อยกว่า4 ช่องสัญญาณ
- มีช่องต่อ Stereo out ๒ ช่องสัญญาณ
6. ตู้เก็บเครื่องเสียง จานวน 1 ใบ
คุณลักษณะ
-

เป็นตู้ใส่อุปกรณ์ขนาดมาตรฐานหน้ากว้าง๑๙นิ้วสูงไม่น้อยกว่า๘๐ซม.
ทาด้วยแผ่นโลหะหนาไม่น้อยกว่า๑มม. ที่แข็งแรงทนทาน
มีประตูปิด– เปิดที่สามารถล๊อคและถอดออกได้เมื่อต้องการซ่อมบารุง

7. ชุดไมค์ลอย จานวน ๑ ชุด
คุณลักษณะ
- มีไมโครโฟนแบบมือถือจานวน 2 ตัวต่อ 1 ชุด
- สามารถตอบสนองความถี่ 50Hz-13KHz ได้ หรือดีกว่า
- ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA จานวน 2 ก้อน
8. ชุดสายลาโพง จานวน 1 ชุด
คุณลักษณะ
- สายลาโพงยาวไม่ต่ากว่า 50 เมตร
9. ชุดไมค์สาย จานวน 2 ชุด
คุณลักษณะ
- ตอบสนองความถี่ในระหว่าง 50 Hz – 15 KHz พร้อมสายยาวไม่ต่ากว่า 10 เมตร
10. ชุดสายสัญญาณพร้อมปลั๊ก จานวน 1 ชุด
คุณลักษณะ
- เป็นสายสัญญาณอย่างดี พร้อมปลั๊ก
11. ปลั๊กสเปคคอนต่อพ่วง จานวน ๑ ชุด
คุณลักษณะ
- ปลั๊กที่เมื่อไฟลดวงจรหรือเกินเบรกเกอร์จะตัดอัตโนมัติ
- - มีมิเตอร์แสดงแรงดันไฟ
- - มีรูปลั๊กมากกว่าปลั๊กธรรมดาสามารถติดตั้งในแร็คได้

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ห้องประชุม (พร้อมติดตั้ง) ประกอบด้วย
๑. เครื่องผสมสัญญาณเสียงและขยายเสียง จานวน ๑ เครื่อง
คุณสมบัติทั่วไป
- เป็นเครื่องขยายเสียงและผสมสัญญาณเสียงกาลังขยายไม่น้อยกว่า 240 วัตต์
- ตอบสนองความถี่ไม่น้อยกว่า ๕๐ – ๑๖๐๐ เฮิร์ท
- มีวอลุ่มปรับระดับเสียง
- มีไฟแสดงสถานะการทางาน
- มีจุดต่อลาโพงแบบ 70, 100 โวลท์ เอซี และ 4-16 โอห์ม
2. ลาโพงสาหรับการประชุม จานวนไม่น้อยกว่า ๔ ตัว
คุณสมบัตทิ ัว่ ไป
- เป็นลาโพงติดเพดานมีกล่องปิดท้ายลาโพงพร้อมหน้ากาก
- มีความไว 85 db
- รองรับกาลังขยายไม่น้อยกว่า 30 วัตต์
- มีค่าการตอบสนองความถี่ระหว่าง 80-20,000 Hz หรือดีกว่า
- ติดตั้งพร้อมขายึดให้เรียบร้อย
3. ตู้เก็บอุปกรณ์ จานวน ๑ ตู้
คุณสมบัติทั่วไป
- เป็นตู้ Rack ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ U ความลึกไม่น้อยกว่า 60 ซม.
- มีพัดลมระบายความร้อน
- มีกุญแจล็อค
- มีล้อหมุนได้ 360 องศา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
1. ชื่อโครงการ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เขตท้องที่จังหวัดพะเยา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (รอบที่ 3) โดยวิธีแยกยื่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
160,000 .- บาท
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 7 เมษายน 2558 เป็นเงินรวม 160,000 .- บาท
3.1 เครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน 50,000 บาท/ชุด
3.2 เครื่องขยายเสียงพร้อมลาโพงกลางแจ้ง เป็นเงิน 35,000 บาท/ชุด
3.3 เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ห้องประชุม เป็นเงิน 35,000 บาท/ชุด
3.4 กล้องวงจรปิด ประกอบด้วยกล้อง 8 ตัว เครื่องบันทีก 1 เครื่อง ซอฟแวร์บริหารจัดการกล่อง 1 หน่วย
สวิทย์ Poe 1ตัว และเครื่องสารองไฟ 1 เครื่อง เป็นเงิน 40,000 บาท/ชุด
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 สานักมาตรฐานงบประมาณ สานักงบประมาณ
4.2 เกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสรเทศและการสื่อสาร
4.3 บริษัททวียนต์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
5.1 นายสัณฐิราช นามเหลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ประธานกรรมการ
5.2 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์หอม แสวงผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการ
5.3 นางสาวสุมิตรา เสียงกอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กรรมการ

