ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ
เรื่อง กําหนดราคากลางโครงการกอสรางและติดตั้งระบบหอกระจายขาวแบบไรสาย

------------------------------ดวยองคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ มีความประสงคจะดําเนินการประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส(e-bidding) จํานวน ๑ โครงการ คือ โครงการกอสรางและติดตั้งระบบหอกระจายขาวแบบไรสาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. โครงการกอสรางและติดตั้งระบบหอกระจายขาวแบบไรสาย
คุณลักษณะระบบกระจายเสียงไรสาย
๑.ชุดเครื่องสงกระจายเสียงชนิดไรสาย จํานวน ๑ ชุด ใน ๑ ชุด ประกอบดวย
๑.๑ คุณลักษณะเครื่องสงวิทยุ UHF ความถี่ยาน ๔๒๐.๒๐๐ Mhz.
-ความถี่ใชงาน (Operate Frequency) ๔๒๐.๒๐๐ Mhz
(ไดรับอนุญาตจาก กสทช. และมีบัญชีแสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคมตามใบอนุญาตนั้น)
-ความตานทานสายอากาศ ๕๐ ohm
-แรงดันไฟใชงาน ๑๒-๑๓.๘ V DC
-อุณหภูมิใชงาน ๐ องศาเซลเซียส + ๕๐ องศาเซลเซียส
-เสถียรภาพทางความถี่ (Frequency Stability) ๑.๕ KHz
-กําลังสง (Output power) Fixed at ๑-๑๐W
-มีระบบระบายความรอนแบบพัดลมในตัว
-ตัวกลองเปนเหล็กกันสัญญาณรบกวนออกสูภายนอก
-มีไฟแจงสถานการณทํางานวากําลังออกอากาศ ONAIR
๑.๒ คุณลักษณะเครื่องจายไฟ ๑๒ V ๑๐ A
-ใชแปลงไฟกระแสสลับ ๒๒๐ VAC ๕๐ Hz แรงดันไฟ OUTPUT ๑๒ VDC
-สามารถจายกระแสไฟไดไมนอยกวา ๑๐ A
-มีพัดลมระบายอากาศความรอนในตัว เพื่อการใชงานไดอยางตอเนื่อง
๑.๓ คุณลักษณะชุดคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน ขอ ๗
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐)
-มีหนวยประเมินผลกลาง(CPU)ไมนอยกวา ๒ แกนหลัก (๒ core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา ๓.๓ GHz. หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา ๔ GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล(Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ความจุไมนอยกวา ๑ TB
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา ๑๒๐ GB จํานวน ๑ หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Bese-T
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง
-มีแปนพิมพและเมาส
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวามี Contrast Ratio ไมนอยกวา ๖๐๐:๑
และมีขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว จํานวน ๑ หนวย

-๒๑.๔ คุณลักษณะโปรแกรมควบคุมและจัดรายการวิทยุดวยคอมพิวเตอร(ลิขสิทธิ์),ควบคุมการ
เปด-ปด เครื่องรับ-สง และอุปกรณตางๆ
-ควบคุมการปด-เปด เครื่องและปรับแตงเสียงสัญญาณออกอากาศดังและเบาได
-เปนชุดคําสั่งควบคุมที่ทํามาเพื่อทําการควบคุมอุปกรณระบบกระจายเสียงทางไกล
โดยเฉพาะและรวมอยูในโปรแกรมเดียว
-เปดและปดเครื่องสงออกอากาศโดยอัตโนมัติ โดยตั้งเวลาเปด-ปด ไดไมจํากัดเวลา
และจํานวนครั้งใน ๑ วัน
-สามารถปรับเลือกควบคุมการเปด-ปด วิทยุ CD และออกอากาศไดทางจอมอนิเตอร
-สามารถเลือกเพลงใดๆ จากชอง CD มาออกอากาศไดไมจํากัดวาตองเปดเฉพาะเพลงแรก
เทานั้นและตั้งเวลาการออกอากาศเพลงหรือขอมูลเสียงในแทรกใดในแผน CD ก็ได
-สามารถควบคุมการ เปด-ปดเครื่องรับไดไมจํากัดจํานวนเครื่อง โดยสามารถกําหนด
ตําแหนงวาเปดเครื่องรับที่หมูที่เทาใด หรือชื่อชุมชนใด ทางหนาจอ เพื่อปองกันการ
ผิดพลาดโดยผูใชสามารถแกไขชื่อหรือสถานที่ไดเอง และสามารถเปลี่ยนรหัสประจําตัว
เครื่องรับได
-บันทึกเสียงการอานประกาศไดและบีบอัดขอมูลเปน File MP๓ เพื่อนํามาใชงานได
ซ้ํากันหลายๆครั้งโดยอัตโนมัติ
-สามารถสรางคิวการจัดรายการจัดคิวเพลง หรือคิวอานประกาศ เพื่อจัดรายการลวงหนา
และนํามาใชซ้ํากันไดหลายๆครั้ง
-สามารถจัดรายการหรืออัดเสียงการอานประกาศไดในขณะทําการออกอากาศ
-ตั้งเวลาออกอากาศลวงหนาไดทุกๆวัน ใน ๗ วัน เพื่อควบคุมวิทยุ CD
หรือคิวการออกรายการไดตามเวลาที่กําหนด
-สามารถ LOCK หนาจอเพื่อกันไมไหบุคคลอื่นมาเปลี่ยนแปลงรายการออกอากาศได
โดยใช Password
-มีรหัสผานในการเขาใชงานและสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผานไดที่หนาจอ
-สามารถเพิ่มเพลง MP๓ ไดทางหนาจอในระหวางที่กําลังออกอากาศอยู
-สามารถสงสัญญาณรหัสจากเครื่องสงเพื่อสั่งเปลี่ยนรหัสของเครื่องรับแตละเครื่องโดย
สามารถกําหนดชื่อและกําหนดรหัสของเครื่องรับแตละเครื่องที่ติดตั้งไวแลวได
เพื่อความสะดวกในการทํางาน
๑.๕ คุณลักษณะเครื่องควบคุมอุปกรณสั่งงานโดยคอมพิวเตอรและตั้งเวลาในระบบ
โดยไมใชคอมพิวเตอร
-สามารถตอสายจากชุดคอมพิวเตอรเพื่อควบคุมและรับคําสั่งจากชุดคอมพิวเตอร
-สามารถทํางานแยกอิสระโดยไมตองใชชุดคอมพิวเตอรหากชุดคอมพิวเตอรเสีย
ก็สามารถใชงานได
-สามารถตั้งเวลาให เปด-ปดเครื่องสงได ทุก ๗ วัน วันละ ๘ ครั้ง เพื่อเปด-ปดเครื่องสง
และเครื่องเลนวิทยุ CD ที่กําหนด
-มีสวิทซเลือกเพื่อเลือกเปลี่ยนการทํางานระหวางชุดควบคุมภายนอกและระบบ Manual
-มีไฟแสดงสถานการณทํางาน เปด-ปด อุปกรณ เครื่องสง/วิทยุ/CD
-สามารถสงขอมูลการใชงานเมื่อมีการกระจายเสียงไปยังโทรศัพทมือถือ
โดยระบบ SMS สงขอความรายงานเวลาเริ่มสงกระจายเสียง และสถานะไฟฟา
ของเครื่องสงที่ไดตั้งไวลวงหนา

-๓-สามารถเพิ่มหมายเลขโทรศัพทใหสงรายงาน SMS ไดดวยการสง SMS ไปเพิ่มในระบบ
โดยมีรหัสผานและเพิ่มจํานวนผูรับรายงานได ไมนอยกวา ๑๐ รายชื่อ
๑.๖ คุณลักษณะเครื่องควบคุมการเปด-ปดเครื่องรับ
-มีปุมกดสั่งงานสําหรับเปดปดเครื่องรับเปนรายเครื่องได ๓๒ กลุม
-สามารถเปดและปดเครื่องรับเปนรายตัวได
-มีปุมสําหรับเปดหรือปดเครื่องรับไดทั้งหมด
-มีไฟแสดงสถานการณทํางานวาไดรหัสไปเปดหรือไปปดเครื่องรับตัวใด
๑.๗ คุณลักษณะเครื่องผสมสัญญาณเสียง ๖ ชองสัญญาณ
-มีชองเสียบสัญญาณเสียงจาก Mic และ Line ไมนอยกวา ๔ ชอง มีชอง Stero L
ไมนอยกวา ๒ ชอง และมีชอง Stero R ไมนอยกวา ๒ ชอง
-มีปุมหมุนสําหรับปรับแตงเสียงแยกอิสระจากกันไมนอยกวา ๖ ชองสัญญาณ
-มีปุมปรับความดังของสัญญาณแยะอิสระจากกัน
-มี Master Control ปรับลดสัญญาณเสียงไดอยางสอดคลองกัน
-มีไฟกราฟฟกแสดงความแรงของสัญญาณเสียงที่ออกอากาศ
๑.๘ คุณลักษณะเครื่องรับวิทยุ FM-FM
-เปนระบบ AM/FM DUAL BAND DIGITAL STERO RECERIVING
-มีระบบหาคลื่นอัตโนมัติ มีจอแสดงผลเปนระบบดิจิตอล
-ใชไฟ ๒๒๐ VAC ๕๐ Hz
-AM TUNING SCOPE……………………………๕๒๒~๑๖๒๒KHz
-FM TUNING SCOPE……………………………๘๘~๑๐๘KHz
-Noise Limitation sensitivity Medium Wave (MW) ≤ ๕mV/m
-Signal-to-noise ratio :Medium (MW) ≤ ๔๐ db
-Frequency modulation (FM) ≤ ๒๐ mV
-Frequency modulation (FM) ≤ ๕๔ db
-input impedance ๑ K
-output Voltage ๕๐๐ mVrms – Working power supply
๒๒๐ Hz ๕๐/๖๐ Hz
๑.๙ คุณลักษณะเครื่องเลน DVD
-สามารถเลนแผน CD VCD DVD เพลง MP๓ ได
-ใชรีโมทได
-ใชไฟ ๒๒๐ VAC
-Support HDMI
๑.๑๐ คุณลักษณะของลําโพงมอนิเตอร
-Connector type Input : ๓.๕mm stereo
-output : ๒ RCA
-Subwoofer Woofer driver : ๔˝ ๘Ω
-Tweeter Tweeter driver ๓˝x ๒, ๔Ω
๑.๑๑ คุณลักษณะของไมโครโฟนแทน
-TYPE : Capsule ; Cardioid
-FREQ : ๔๐ Hz – ๑๖ KHz
-SENSITIVITY : - ๔๕dB+/-๒dB ; ๗๕ OHM

-๔-CONNECTOR : ๑/๔˝ Phone Plug
-POWER SUPPLY : ๙VDC
๑.๑๒ คุณลักษณะของหูฟงครอบศีรษะ
-Frequency range : ๒๐Hz – ๒๐KHz
-Impedance : ๒๔ Ω at ๑KHz
-Sensitivity
: ๑๐๒ dB/Mw
-Cable Length : Y-Type ๑.๑๐ M
๑.๑๓ คุณลักษณะของชั้นเหล็กสําหรับวางอุปกรณ แบบมีลอเลื่อน
-เปนชั้นเหล็กมาตรฐาน หนากวาง ๑๙ นิ้ว ดานบนเปดเฉียงสําหรับใสอุปกรณ
-ทําดวยโลหะหนา ไมนอยกวา ๑ มม. แข็งแรงทนทาน
-ดานหนาสามารถใสอุปกรณ วิทยุ/CD
-มีลอเพื่อสะดวกในการเคลื่อนยายตามตองการ
๑.๑๔ คุณลักษณะของโตะตั้งอุปกรณ
-มีความสูงจากพื้น ไมนอยกวา ๖๐ ซม.
-มีขนาดวาง ๖๐ x ๑๐๐ ซม.
๑.๑๕ คุณลักษณะเครื่องสํารองไฟ ขนาด ๑๐๐๐ VA
-มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา ๑๐๐๐ VA
-LCD DISPLAY มีหนาจอแสดงผลการทํางานไดมากสูงสุดถึง ๙ สถานะไฟฟา
-เครื่องสํารองไฟฟาที่มีระบบปรับแรงดันไฟฟาใหสม่ําเสมอ(Stabilizer)
-สามารถเปดเครื่องจากแบตเตอรี่ขณะไฟฟาดับ (Cold Start)
-มีระบบปองกันไมใหจายแบตเตอรรี่เมื่อมีแรงดันต่ํา (Low batt protection)
-มีระบบการชารทแบตเตอรี่ตลอดเวลาโดยอัตโนมัติ (Auto Charge)
-มีระบบปองกันไฟตกไฟเกินพิกัดดานกําลังไฟฟาขาเขา (Over&Under Voltage)
-มีระบบปองกันการจายเกินกําลังและลัดวงจรดานขาออก (Over load)
-ใชแบตเตอรี่ชนิดแหงที่ไมตองดูแลรักษา (Sealed acid)
-สามารถสํารองไฟฟาได ๑๕-๓๐ นาที (Dependonload)
๑.๑๖ คุณลักษณะของเสาสงชนิดเสาแปบบันไดชุบกัลวาไนซ สูง ๑๕ เมตร
-ชุดเสาสงประจําสถานีสูง ๑๕ เมตร
-อุปกรณฐานราก และสลิงยึด
๑.๑๗ คุณลักษณะของสายนําสัญญาณ ๘ D-FB
-สายภายนอกทําดวย พลาสติกกันสารเคมีและทนตอสภาวะอากาศ
-ความตานทานที่ ๕๐ โอหม
๑.๑๘ คุณลักษณะของแผงเสาอากาศ รอบตัว พรอมอุปกรณ
-V๒ทําจากอลูมิเนียม ตามหลักวิชาการทําแผงเสาอากาศ
-มี Boom จับโคนเสากับเสา ไมนอยกวา ๓๐ ซม.
-เกณฑการขยายสัญญาณ ๒ db
-ใชกับสาย ๕๐ โอหม
๒.คุณลักษณะของเครื่องรับชนิดไรสาย จํานวน ๑๒ ชุด ใน ๑ ชุด ประกอบดวย
๒.๑ คุณลักษณะของชุดเครื่องรับสัญญาณ ความถี่ ๔๒๐.๒๐๐ MHZ
-ไดรับอนุญาตจาก กสทช.และมีบัญชีแสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคม
ตามใบอนุญาตนั้น

-๕-เปนเครื่องรับวิทยุ UHF/FM ความถี่ ๔๒๐.๒๐๐ MHz
ความไว ๘ µV/๑๒ dB n
-เครื่องรับสัญญาณตองบรรจุในกลองอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป สามารถระบายความรอนไดดี
มีซีลยางกันน้ําระหวางฝาปด
-สามารถทนแดด ทนฝน สามารถติดตั้งในที่กลางแจงได
-ชุดภาคขยายเปนแบบ Class AB มีกําลังขยายเสียง ๑๐๐ W RMS
-สามารถตอลําโพง ขนาด ๖๐ วัตต ไดไมเกิน ๔ ลําโพง
-เปด-ปด เครื่องภาครับไดโดยมีการถอดรหัสแบบ CTCSS/DTMF
เพื่อปองกันสัญญาณรบกวนจากสถานีขางเคียง
-มีไฟแสดงสถานการณทํางานของเครื่อง จํานวน ๓ ดวง ดังนี้
ไฟสีแดง แสดงสถานะไฟเขาเครื่อง พรอมทํางาน
ไฟสีเหลือง แสดงสถานการณรับสัญญาณจากเครื่องแมขาย
ไฟสีเขียว แสดงสถานะของเครื่องพรอมกระจายเสียงออกลําโพง
-สามารถปรับความดังของเสียงที่ตัวเครื่องไดโดยอิสระ
-สามารถตั้งรหัสลูกขายใหมไดจากภายนอกโดยผูใชเปนผูกําหนดเอง
ตาม logic ของเครื่องสง
-ใชไฟ ๒๒๐ VAC
๒.๒ คุณลักษณะของแผงเสาอากาศปรับทิศทางและสายนําสัญญาณ
-เปนเสาอากาศทิศทางเพื่อหันไปหาสถานีแมขาย
-ความถี่รับเฉพาะที่ ๔๒๐.๒๐๐ MHz
-มีกานรับสัญญาณแบบ ๒ อีลีเมนท (๒E)
-มีขาจับเพื่อยึดติดกับขาตัวเอ็มบนแผนพลาสติก
๒.๓ คุณลักษณะของ ลําโพง ขนาด ๑๕ นิ้ว ๖๐ วัตต
-ปากลําโพงเปนอลูมิเนียมปากกลม ขนาดหนากวาง ๑๕ นิ้ว
-Unit Driver กําลังขับ ๖๐ วัตต
-สายนําสัญญาณพรอมขั้วตอ ยาว ๑ เมตร
๒.๔ คุณลักษณะอุปกรณประกอบสําหรับติดตั้งบนเสาไฟฟา
-แผนพลาสติกอัดขึ้นรูป ขนาด ๒๐ x ๖๐ x ๒ ซม.
-กลองใสเบรกเกอรแบบกันน้ํา พรอมเบรกเกอร ๑๐ A เพื่อปองกันไฟฟาลัดวงจร
-กิ๊บหนีบสายและอุปกรณสําหรับจับกับเสาไฟฟา
๒. วงเงินที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
เปนเงิน ๘๐๖,๐๐๐.- บาท (-แปดแสนหกพันบาทถวน-)
๓. วันที่กําหนดราคากลาง
กําหนดราคากลาง วันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เปนเงิน ๘๐๐,๐๐๐.- บาท (-แปดแสนบาทถวน-)
๔. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)
คณะกรรมการไดทําการพิจารณารวมกันกําหนดราคากลาง ตามพาณิชยจังหวัดและ
ราคาตามทองตลาดในทองถิ่น

-๖๕. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง
๑. นายประชุม หวางสิงห ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง
๒. จ.ส.อ.พันพนา เหลาสา ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
๓. นายอนุชา ขันทอง ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน
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ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(ลงชื่อ)
(นายวัชรพงศ อารีย )
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ

แบบ บก.๐๑
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง ในงานจางกอสราง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการกอสรางและติดตั้งระบบหอกระจายขาวแบบไรสาย
โดยมีรายละเอียดดังนี้
(๑) ชุดเครื่องสงกระจายเสียงแบบไรสาย UHF ความถี่ยาน ๔๒๐.๒๐๐ MHz
เครื่องควบคุมการสงสัญญาณและอุปกรณ จํานวน ๑ ชุด
(๒) ชุดเครื่องรับ UHF ๔๒๐.๒๐๐ MHz พรอมเครื่องขยายเสียงและชุดถอดรหัส
เสาอากาศพรอมอุปกรณลําโพงฮอรน ขนาด ๑๕ นิ้ว ๖๐ Wattตอชุดๆละ ๒ ลําโพง

จํานวน ๑๒ ชุด
(รายละอียดคุณลักษณะตามประกาศกําหนดราคากลาง)
๒. หนวยงานเจาของโครงการ องคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ
๓. วงเงินที่ไดรับการจัดสรร
เปนเงิน ๘๐๖,๐๐๐.- บาท (-แปดแสนหกพันบาทถวน-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
(๑) ชุดเครื่องสงกระจายเสียงแบบไรสาย UHF ความถี่ยาน ๔๒๐.๒๐๐ MHz
เครื่องควบคุมการสงสัญญาณและอุปกรณ จํานวน ๑ ชุด
(๒) ชุดเครื่องรับ UHF ๔๒๐.๒๐๐ MHz พรอมเครื่องขยายเสียงและชุดถอดรหัส
เสาอากาศพรอมอุปกรณลําโพงฮอรน ขนาด ๑๕ นิ้ว ๖๐ Watt
ตอชุดๆละ ๒ ลําโพง จํานวน ๑๒ ชุด
(รายละอียดคุณลักษณะเฉพาะตามประกาศกําหนดราคากลาง)
รายละเอียดอื่นๆตามแบบที่ อบต.ทาอิบุญ กําหนด )
๕. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เปนเงิน ๘๐๐,๐๐๐.- บาท (-แปดแสนบาทถวน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๖. ๒ แบบสรุปผลการประมาณราคากลางงานกอสราง (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
-นายประชุม หวางสิงห ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง
-จ.ส.อ.พันพนา เหลาสา ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
-นายอนุชา ขันทอง
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน
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