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รานธีรทรัพยการไฟฟา

รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง

นายกิตติ  ศรีกําเหนิด

นายชานนท  ชื่นแดง

นางสาวพชรภรณ   ทองเงิน

2,558.53     

แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)

ราน ส.การไฟฟา

รานบีบานบึง

แบบ บก.06

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย

การจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง

ชื่อโครงการ งานจางเหมาติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ หมูที่ 12 จํานวน 2 โครงการ

หนวยงานเจาของโครงการ กองชาง องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย

วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 420,000.00     

วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563

เปนเงิน 419,599.26             

ราคา/หนวย (ถาม)ี









แบบ ปร. 1 แผนที่ 1/1

เมื่อวันที่

ลําดับ

ที่
จํานวน หนวย

ราคาตอ

หนวย

จํานวนเงิน 

(บาท)

1 สายโปรงแดง - วังเปา 40 ชุด 2,558.53 102,341.20 ระยะทาง 1,600 เมตร

2 สายพุหวาย – น้ําโจน (3ชวง) 124 ชุด 2,558.53 317,257.72 ระยะทาง 4,950 เมตร

ชื่อโครงการ/งานกอสราง

สถานที่กอสราง

แบบเลขที่

แบบฟอรมการถอดแบบสํารวจรายการ ปริมาณงาน และวัสดุกอสรางทั่วไป

จางเหมาติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ หมูที่ 12 จํานวน 2 โครงการ

หมูที่ 12  ตําบลอาวนอย  อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

-

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง

ถอดแบบ/คํานวณราคากลางโดย คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

กองชาง องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย

-  โคมไฟถนน ขนาด 1*36 w หลอดฟลูออเรสเซ็นต

-  ฐานฟวส ระบบจําหนาย 500 โวลท พรอม ด-ีดาตริดจฟวส 2 แอมป

-  สายไฟ VAF ขนาด 2*1.5 ตร.มม. (จุดละ 3 เมตร)

-  คอนเนคเตอร สําหรับจั๊มสายเมนต (จุดละ 2 ตัว)

รายการ หมายเหตุ

ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ หมูที่ 12 จํานวน 2 โครงการ

รวมทั้งสิ้น  164 ชุด ประกอบดวยวัสดุ ดังนี/้ชุด



รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
งานจางเหมาติดต้ังโคมไฟฟาสาธารณะ หมูท่ี 12 จํานวน 2 โครงการ   
ตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ขอ 21 

--------------------------------------------------------------------- 

1. ความเปนมา 
  ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 
งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายใหไดมาซึ่งบริการ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย จะดําเนินการ
งานจางเหมาติดต้ังโคมไฟฟาสาธารณะ หมูท่ี 12 จํานวน 2 โครงการ วงเงินงบประมาณรวมท้ังส้ิน 420,800.- บาท 
(สี่แสนสองหม่ืนบาทถวน) ประกอบดวย 
  1) โครงการติดต้ังโคมไฟฟาสาธารณะสายโปรงแดง–วังเปา หมูท่ี 12 วงเงิน 102,400.- บาท 
  2) โครงการติดต้ังโคมไฟฟาสาธารณะสายพุหวาย–น้ําโจน (3 ชวง) หมูท่ี 12 วงเงิน 317,600.- บาท 

2. วัตถุประสงค 
๒.๑ เพื่อใชสองสวางในพื้นท่ีภายในหมูบาน 
๒.๒ เพื่อการปองกันการเกิดอุบัติเหตุในเวลากลางคืน และการกออาชญากรรม โจรกรรม 
๒.๓ เพื่อใหไดผลงานท่ีมีมาตรฐานเปนไปตามรูปแบบถูกตองตามหลักวิชาการ ผลงานแลวเสร็จ

ตามกําหนดเวลา และเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

3. คุณสมบัติผูยื่นขอเสนอ 
3.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย 
3.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
3.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราวเนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูท้ิงงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ
กรรมการผูจัดการผูบริหารผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

3.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.๗ เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานประเภทดังกลาว 
3.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกองคการบริหาร

สวนตําบลอาวนอย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

3.๑๐ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคําส่ังใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

4. แบบรูปรายการ และรายการละเอียดของงานจาง 
  1) โครงการติดต้ังโคมไฟฟาสาธารณะสายโปรงแดง–วังเปา หมูท่ี 12 วงเงิน 102,400.- บาท 
โดยติดต้ังโคมไฟฟาสาธารณะขนาด  1 x 36 w  พรอมอุปกรณครบชุด และแปนยึด,นอต (ขาโคมเปนเหล็กชุบกัลป
วาไนท) ระยะทาง 1,600 เมตร จํานวน 40 ชุด  ตามรูปแบบรายการ อบต.กําหนด 
 

/2) โครงการ... 
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