
 

ขอบเขตงานหรอืรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพัสดทุีจ่ะซือ้จะจา้งจา้ง 
ในการจา้งเหมาปรบัปรงุเสียงตามสายภายในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลทา่คอย  

 

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐       
ข้อ ๒๑ ในการจ้างเหมาปรับปรุงเสียงตามสายภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย หมู่ที่ ๗ , ๑๐ และ ๑๑          
ต าบลท่าคอย อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพรรบุรี ระยะเวลาส่งมอบ ภายใน ๒0 วัน พิจารณาตัดสินด้วย ( / )  ราคารวม              
(  )  ราคาต่อรายการ (  ) อื่น ๆ  

 

แหล่งที่มาของรายละเอียด/ราคากลาง คณะกรรมการผู้จัดท าร่างขอบเขตของงานรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งก าหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคา ตามพระรารบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4 “ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพ่ือใร้เป็นฐาน
ส าหรับเปรียบเทียบราคาที่  ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามล าดับ ดังต่อไปนี้  
    (๑) ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคาการก าหนด 
    (๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญรีกลางจัดท า 
    (๓) ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด 
    (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
    (๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
    (๖) ราคาอ่ืนใดตามเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ 

ในกรณีท่ีมีราคาตาม (๑) ให้ใร้ราคาตาม (๑) ก่อน ในกรณีท่ีไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒) 
หรือ (๓) ให้ใร้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใร้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้ค านึงถึงประโยรน์ของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นส าคัญ ในกรณีท่ีไม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ(๓) ให้ใร้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยจะใร้ราคาใดตาม (๔) 
(๕) หรือ (๖) ให้ค านึงถึงประโยรน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ มติคณะกรรมการพิจารณาราคาตาม
พระรารบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   พ.ศ.2560 มาตรา 4 “ราคากลาง” หมายความว่า 
ราคาเพ่ือใร้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่  ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง  จึงได้
ก าหนดขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งก าหนดราคากลาง โดยใร้ 
(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ซ่ึงได้สืบราคาจากผู้ประกอบการ 3 ราย ดังนี้  

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพลนเน็ตดิจิตอล ได้เสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงเสียงตามสายภายในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย หมู่ที่ ๗ , ๑๐ และ ๑๑ ต าบลท่าคอย อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพรรบุรี เป็นจ านวนเงิน 
142,800.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

2. ร้านรัยเจริญเซลล์แอนด์เซอร์วิส ได้เสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงเสียงตามสายภายในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย หมู่ที่ ๗ , ๑๐ และ ๑๑ ต าบลท่าคอย อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพรรบุรี เป็นจ านวนเงิน 
168,867.40 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์) 

3. ร้านอรรณพการไฟฟ้า ได้เสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงเสียงตามสายภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าคอย หมู่ที่ ๗ , ๑๐ และ ๑๑ ต าบลท่าคอย อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพรรบุรี เป็นจ านวนเงิน 160,720.00 
บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) 

ดังนั้นคณะกรรมการผู้จัดท าร่างขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะ
จัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งก าหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาจากผู้เสนอราคาทั้ง 3 ราย จึงได้ก าหนดขอบเขตของงาน
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งก าหนดราคากลาง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
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ค่าปรับปรุงเสียงตามสายหมู่ที่ ๗ 
- สาย Dropwire 2x0.9 Sqm 850 เมตรๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 17,000 บาท 
- ล าโพงฮอร์น 21 นิ้วพร้อม Driver with Matching Line Unit 5 รุดๆ ละ ๒,๔๐๐ บาท  เป็น

เงิน ๑๒,๐๐๐ บาท 
- Driver with Matching Line Unit  ๒ รุดๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน ๓,๔๐๐ บาท 
- ระบบไฟฟ้าส าหรับระบบเสียงตามสาย  เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท 
- ค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน 14,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  48,400  บาท (สี่หมื่น    

แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
ค่าปรับปรุงเสียงตามสายหมู่ที่ 10 
- สาย Dropwire 2x0.9 Sqm 780 เมตรๆ ละ 20 บาท  เป็นเงิน 15,6๐๐ บาท 
- ล าโพงฮอร์น 21 นิ้วพร้อม Driver with Matching Line Unit 4 รุดๆ ละ ๒,๔๐๐ บาท เป็น

เงิน 9,6๐๐ บาท 
- เครื่องเล่น DVD  1 เครื่องๆ ละ 2,200 บาท  เป็นเงิน  2,200 บาท 
- ค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน  12,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  39,400  บาท (สามหมื่น

เก้าพัน   สี่ร้อยบาทถ้วน) 
ค่าปรับปรุงเสียงตามสายหมู่ที่ 11 
- สาย Dropwire 2x0.9 Sqm 1,110 เมตรๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 22,2๐๐ บาท 
- ล าโพงฮอร์น 21 นิ้วพร้อม Driver with Matching Line Unit 7 รุดๆ ละ ๒,๔๐๐ บาท เป็น

เงิน 16,8๐๐ บาท 
- ค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน  16,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  55,000  บาท (ห้าหมื่นห้า

พันบาทถ้วน) ซึ่งรวมเป็นราคากลางทั้งสิ้น  142,800.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)  
  

คณะกรรมการผูจ้ดัท ารา่งขอบเขตของงานรายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะของพสัดุทีจ่ะจดัซือ้จัดจา้ง 
พร้อมทั้งก าหนดราคากลาง 

 
    (ลงรื่อ)         ยอด ผ่องภักต ์             ประธานกรรมการฯ 

                                                  (นายยอด    ผ่องภักต์) 
(ลงรื่อ)         ทรงศักดิ์ กลิ่นมาลี        กรรมการฯ          (ลงรื่อ)          อทิตา ป้องกัน            กรรมการ/เลขาฯ 
            (นายทรงศักดิ์    กลิ่นมาลี)              (นางอทิตา    ป้องกัน) 
 

 


