แบบ บก.06

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : ติดตั้งระบบเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สํานักปลัดเทศบาล
๓. วงเงินงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรร : 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
4. วันทีก่ ําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ณ วันที่ 24 มีนาคม 2565 เป็นเงิน 500,000.00 บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง
5.1 บริษัทบุญชุม จํากัด
5.2 บริษัท ส.ยั่งยื่น จํากัด
5.3 ห้างหุ้นส่วน จํากัด ไทยทํา บรอดคาสท์ เซอร์วิส
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผกู้ าํ หนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
6.๑ นางวริศรา มณีวงศ์
ประธานกรรมการ
6.๒ นางสาวจิดาภา หาญปกรณ์ กรรมการ
6.๓ นายนิติพงศ์ ชุมมณเฑียร กรรมการ

ขอบเขตการกําหนดคุณลักษณะ (Term Of Reference : TOR)
โครงการติดตัง้ ระบบเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ
........................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลบางหลวง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการกําหนดอํานาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริ การสาธารณะ ตามพระราชบั ญญัติการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างโอกาสให้กับประชาชนและ
ชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวางและเท่าเทียมกัน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง ซึ่งการประชาสัมพันธ์ต้องอาศัยสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัยในการ
เผยแพร่แนวคิดและกิจกรรมต่างๆ เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการสื่อสารระหว่างเทศบาลตําบลบางหลวงและประชาชน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันตลอดจนเผยแพร่ผลการดําเนินงานผ่านสื่อต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ หอกระจาย
ข่าว เสียงตามสาย รวมถึงการใช้รถประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
งานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดเทศบาล จึงได้จัดทําโครงการติดตั้งระบบเครื่องกระจายเสียงทางไกล
อัตโนมัติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกต้องครบถ้วนสอดคล้อง
กับนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลบางหลวงที่ได้แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาเทศบาลตําบลบางหลวง
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ด้านที่ 1 นโยบายด้านการพัฒนาการเมือง การบริหารบ้านเมืองที่ดี และการบริหาร
แนวทางพัฒนาส่งเสริมการบริหารงานในระบบสารสนเทศ การจัดการประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่กิจการงาน
ของเทศบาลด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนา
ที่ว่า “เทศบาลตําบลบางหลวง เป็นองค์กรแห่งการพัฒนา นําพาความสุขสู่ชุมชน” และสอดคล้องกับแนวคิดหลักการ
พระราชบัญ ญั ติข้อมูล ข่าวสาร “เพื่ อ ให้ ประชาชนมีโอกาสรั บรู้ข้ อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆของรัฐ
เพื่อการมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐให้เป็นไปอย่างโปร่งใส อันเป็นหลักการพื้นฐาน
ที่สําคัญยิ่งต่อการพัฒนาสังคมประชาธิปไตย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของเทศบาลตํ า บลบางหลวง
ให้ครอบคลุมและทั่วถึง
2.2 เพื่อให้เกิดความสะดวกปลอดภัยในการควบคุมดูแลระบบเครื่องกระจายเสียงทางได้ดียิ่งขึ้น
ลดภาระและความเสียงของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบระบบเสียงตามสาย (ระบบเดิม)
2.3 เพื่อประโยชน์ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารของทางราชการ การแจ้งข่าว แจ้งเหตุ การประกาศเตือน
เรื่องราวต่างๆให้ถึงประชาชนโดยตรงด้วยระบบเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ
2.4 เพื่ อเป็นช่องทางในการส่ งเสริม และเพิ่ม ศั กยภาพการเผยแพร่ ป ระชาสัม พั นธ์ข่ าวสารต่ า งๆ
ถึงประชาชนหรือนักท่องเที่ยว อย่างถูกต้อง ชัดเจนและรวดเร็ว
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3. ขอบเขตของงาน
การติดตั้งระบบเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ โดยติดตั้งตามแบบที่เทศบาลกําหนด ดังนี้
จุดที่ 1 บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ติดตั้งเสาส่ง (Self-Support) สูง 15 เมตรพร้อมลําโพง
จํานวน 4 ดอก
จุดที่ 2 บริเวณหอถังประปา หมู่ที่ 2 ติดตั้งลําโพงฮอร์น ขนาดกําลังขับไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ บนหอถัง
ประปา จํานวน 1 ชุด
จุดที่ 3 บริเวณลานตลาดนัด หมู่ที่ 3 ติดตั้งเสาคอนกรีตอัดแรงความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร พร้อม
ลําโพงฮอร์นขนาดกําลังขับไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ จํานวน 1 ชุด
จุดที่ 4 บริเวณห้างสรรสินค้าโลตัส ติดตั้งเสาคอนกรีตอัดแรงความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร พร้อม
ลําโพงฮอร์นขนาดกําลังขับไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ จํานวน 1 ชุด
จุ ด ที่ 5 ซอย 8/1 บริ เ วณบ้ า นนายณรงค์ ศั ก ดิ์ นุ ช ทองม่ ว ง ติ ด ตั้ ง เสาคอนกรี ต อั ด แรงความสู ง
ไม่น้อยกว่า 12 เมตร พร้อมลําโพงฮอร์นขนาดกําลังขับไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ จํานวน 1 ชุด
1. ชุดภาคส่งสัญญาณ (แม่ข่าย) จํานวน 1 ชุดประกอบด้วย
1.1 เครื่องส่งสัญญาณ และควบคุมการออกอากาศ ประกอบด้วย
- ชุดควบคุมการออกอากาศแบบทัชกรีน ขนาดจอ 11 นิว้
- ชุดเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ UHF 430.225 MHz. หรือตามที่ กสทช.กําหนด กําลังส่งไม่น้อยกว่า
10 วัตต์
- เครื่องรับวิทยุ FM, เครื่องเล่น CD,MP3 และระบบบันทึกเสียง
1.2 เครื่องจ่ายไฟสํารอง และปรับแรงดัน (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 VA จํานวน 1 เครื่อง
1.3 เครื่องเล่น DVD.CD,MP3 จํานวน 1 เครื่อง
1.4 สายนําสัญญาณ ขนาด 10 DFB พร้อมอุปกรณ์เข้าสาย จํานวน 1 ชุด
1.5 หูฟังแบบครอบศีรษะ จํานวน 1 เครื่อง
1.6 ไมโครโฟนสําหรับประกาศ แบบตั้งโต๊ะ จํานวน 1 ชุด
1.7 ลําโพงมอนิเตอร์ จํานวน 1 ชุด
1.8 อุปกรณ์สายต่อเครื่องต่างๆ,สายไฟ,อุปกรณ์ติดยึด และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ จํานวน 1 ชุด
1.9 ชุดโต๊ะ (ชนิดมีหลุมสําหรับวางเครื่อง) พร้อมเก้าอี้สําหรับนั่งจัดรายการ จํานวน 1 ชุด
1.10 แผงเสาอากาศของเครื่องส่งชนิด Folded Dipole 4 Stage พร้อมอุปกรณ์ติดยึด จํานวน 1 ชุด
1.11 เสาส่งกระจายข่าว (แม่ข่าย) แบบ Self Support ชุปกัลป์วาไนท์ พร้อมอุปกรณ์ความสูงไม่น้อยกว่า
15 เมตรพร้อมติดตั้ง จํานวน 1 ต้น
2. ชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) ประกอบการใช้งาน จํานวน 5 ชุด ประกอบด้วย
2.1 ชุดเครื่องรับ UHF 430.225 MHz หรือตามที่ กสทช.กําหนดชนิดรวมอุปกรณ์ชุดจ่ายไฟอยู่ภายในเครื่อง
เดียวกัน จํานวน 5 เครือ่ ง
2.2 อุปกรณ์เบรกเกอร์, สายไฟ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ จํานวน 5 ชุด
2.3 เสาอากาศรับสัญญาณยากิ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 3 E พร้อมสายอากาศ RG-58 จํานวน 5 ชุด
2.4 ลําโพงฮอร์น กําลังขับไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ จํานวน 5 ชุด
2.5 แผ่นรองหลังสําหรับแขวนอุปกรณ์ต่างๆ จํานวน 5 ชุด
2.6 มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ จํานวน 4 ชุด
2.7 เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง ความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร สําหรับติดชุดรับสัญญาณพร้อมติดตั้ง
จํานวน 3 ต้น
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3. ผู้รับจ้างต้องแนะนํา ฝึกอบรมระบบควบคุมการทํางานของระบบต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลบางหลวง
4. ผู้รับจ้างต้องรับประกันครุภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันติดตั้ง
4. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะที่แนบมาพร้อมนี้
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
ไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
6. วงเงินงบประมาณในการจัดหา
ภายในวงเงินงบประมาณ 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
7. ราคากลาง
จํานวนเงิน 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
8. หลักการพิจารณา
เทศบาลตําบลบางหลวงจะพิจารณาเกณฑ์การตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา รวมถึงคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์
ต่อทางราชการ
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบางหลวง
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โครงการติดตัง้ ระบบเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ มีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ชุดภาคส่งสัญญาณ (แม่ข่าย)
1.1. คุณลักษณะเครื่องส่งสัญญาณและควบคุมการออกอากาศดิจิตอล มีระบบการทํางานดังนี้
- เป็นเครื่องส่งสัญญาณวิทยุชนิดรวมชุดควบคุมการออกอากาศ เครื่องรับวิทยุ FM เครื่องเล่นซีดี MP3 และ
ระบบบันทึกเสียงอยู่ภายในเครื่องเดียวกัน มีจอแสดงผลฝังในตัวแบบทัชสกรีนขนาด 11 นิ้ว
- เป็นเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ UHF 430.225 MHz (430.275, 435.225, 435.275 MHz) ชนิดติดตั้ง
ประจําที่ กําลังส่งไม่น้อยกว่า 10วัตต์ ที่ได้รับอนุญาตจาก กสทช.
- สามารถควบคุม เปิด/ปิดลูกข่ายได้ไม่น้อยกว่า 256 ชุมชน แต่ละชุมชนไม่จํากัดจํานวนลูกข่าย
- สามารถตั้งเวลาออกอากาศล่วงหน้าโดยอัตโนมัติ
- สามารถบันทึกข้อมูลการติดตั้งชุดลูกข่ายแต่ละตัวได้ เช่นบอกสถานที่ติดตั้ง รุ่น หมายเลขเครื่อง
- สามารถส่งเสียงเตือนภัยสาธารณะในยามเกิดเหตุภัยพิบัติฉุกเฉิน
- มีช่องต่อไมค์โครโฟน ,ช่องต่อสัญญาณเข้า (IN PUT), ช่องต่อสัญญาณออก (OUT PUT), ช่องต่อ USB
- ใช้ไฟฟ้าขนาด 220 โวทล์ AC
1.2. คุณลักษณะไมค์โครโฟนสําหรับประกาศเสียง
- ต้องมีไฟแสดงฐานะการทํางานเมื่อเปิดสวิทช์
- ตอบสนองความถี่เสียง 100Hz-10 KHz+/-3dB หรือเทียบเท่า
- ตัวคอไมค์สามารถโค้งงอได้ตามความต้องการ
1.3. คุณลักษณะลําโพงมอนิเตอร์
- กําลังขับไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ (RMS)
- ตอบสนองความถี่ 35 Hz -20 KHz
1.4. คุณลักษณะของโต๊ะปฏิบตั งิ าน
- เป็นโต๊ะ 2 ชั้น มีช่องสําหรับวางชุดแม่ข่ายขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 100 ซม.
- มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 70 ซม.
1.5. คุณลักษณะแผงเสาอากาศ
- เป็นแผง Folded Dipole 4 Stage
- ส่งสัญญาณความถี่ย่าน UHF 430.225 MHz (430.275, 435.225, 435.275 MHz)
- อัตราเกณฑ์ขยาย โดยประมาณ 3 dB/Stage
1.6. คุณลักษณะสายนําสัญญาณและขั้วต่อ
- เป็นสายนําสัญญาณขนาด 10 DFB มีConductor ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 SQMM
- ใช้กับแผงอากาศ Folded Dipole 4 Stage
- ขั้วชนิด PL 259 และ N-Type
1.7. แผงรับวิทยุ FM พร้อมสายต่อ มีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
- แผงรับวิทยุ FM พร้อมสายอากาศ RG – 6 ใช้รับสัญญาณคลื่นวิทยุ FM

/2. ชุดภาครับ....

5

2. ชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย)
2.1 คุณลักษณะเครื่องรับสัญญาณ มีระบบการทํางานดังนี้
- เป็นเครื่องรับสัญญาณวิทยุรวมภาคขยายเสียงและชุดขยายไฟอยู่ภายในเครื่องเดียวกัน (ไม่ดัดแปลงจากวิทยุ
สื่อสาร)
- เป็นเครื่องรับสัญญาณวิทยุแบบอัตโนมัติความถี่430.225 MHz (430.275,435.225,435.275MHz)
ชนิดประจําที่กําลังขยายดิจิตอลไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ (RMS) ได้รับอนุญาตจาก กสทช.
- มีไฟแสดงสถานการณ์ทํางาน 3 สถานะ : พร้อมใช้งาน( Stand by), รับสัญญาณ, กระจายเสียง
- รับคําสั่งเปิด/ปิด ได้เป็นอิสระรายตัวเครื่องรับบรรจุอยู่ในกล่องอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปมีครีบระบายความร้อน
มีซีลยางกันน้ํา สามารถกันน้าํ และความชื้นได้เป็นอย่างดี ขั้วติดแท่นต่อสายไฟ,สายลําโพง,และสายอากาศ
จะต้องทําจากโลหะชุบกันสนิม เหมาะกับการใช้งานกลางแจ้งป้องกันการแตกกรอบจากความร้อน
- มีช่องเลือกต่อไฟ AC 220 โวลต์ ,แบตเตอรี่ และ โซลาร์เซลล์
2.2 เสาอากาศภาครับ ( ยากิ ) มีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
- เสารับสัญญาณออกแบบเป็นการเฉพาะ มีลักษณะ 3 E
- พร้อมติดตั้งขารูปตัวเอ็มไว้ยึดเกาะเสาอากาศ
2.3 ลําโพงฮอร์น กําลังขับ ไม่น้อยกว่า 30 วัตต์มคี ณ
ุ ลักษณะดังนี้
- ลําโพงฮอร์นขนาด กําลังขับไม่น้อยกว่า 30 วัตต์
2.4 มิเตอร์ไฟฟ้า มีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
- มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 แอมป์

