ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทไ่ีดรีรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางท่มิใช่งานก่อสราง

1. ชื่อโครงการื จัดซ้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุื(โคมไฟฟ้าสาธารณะืแบบืLEDืจานวนื70 โคม)
/หน่วยเจ้าของโครงการืกองช่างเทศบาลเมองชัยนาท
2. วงเงินงบประมาณทไ่ืดร้ื ับื จัดสรร 840,๐๐๐.-ืบาทื(-แปดแสนส่หม่นบาทถ้วน-)
3. วันท่กาหนดราคากลางืื 1 7 ืืืืืสิงหาคมืื2558
เป็นเงินืื838,880.- บาทืืืราคา/หน่วย (ถ้าม) 11,984.- บาท
4. แหล่งท่มาของราคากลางื(ราคาอ้างอิง)ืสบราคาจากท้องตลาดและเว็บไซด์เป็นราคาอ้างอิง
4.1 ห้างหุ้นส่วนจากัด บี.เอ็ม.เค คอนสตรัคชั่น
4.2 บริษัทืแอลโซลูชั่นื35 จากัด
ืืืืืื4.3 http://www.ledonhome.com/
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ทุกคน
5.1 ืนายอนนท์ืืขุนเจริญืืืืตาแหน่งืหัวหน้าฝ่ายการโยธาืืืืืืืืืืประธานกรรมการ
5.2 นายศรุติืืืืจิโนวัฒน์ืืืืตาแหน่งืสถาปนิกื6วืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืกรรมการ
5.3 นายชยพลืืชัยขวัญ ืืตาแหน่ง นายช่างไฟฟ้าื2
กรรมการ

( นายอนนท์ ขุนเจริญ )
ประธานกรรมการกาหนดราคากลาง
( นายศรุติ จิโนวัฒน์ )
กรรมการกาหนดราคากลาง

( นายชยพล ชัยขวัญ )
กรรมการกาหนดราคากลาง

ีีีีีีีีีีีีีีีีีีี ีีีีีีีีีีีีีีีีีีอนุมัติ
(ีนายธรรมศักดิ์ีดประดิษฐ์)
รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติหนาท่แทน
นายกเทศมนตรเมืองชัยนาท

ื

ราคากลางจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ประมาณราคา
จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟฟ้าสาธารณะแบบ LED จานวน 70 โคม)
ฝ่ายการโยธา
กองช่าง เทศบาลเมืองชัยนาท
ประมาณราคาโดย
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง
ลาดับที่

รายการ

จานวน

1

โคมไฟถนนชนิดหลอด LED ขนาด 120 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์

หน่วย

70.00 โคม

รวมค่าวัสดุและค่าแรง

สถานที่ติดตั้ง ถนนสายหลัก (ถนนพรหมประเสริฐ,ถนนชัยณรงค์)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
วันที่ 17 สิงหาคม 2558

ค่าวัสดุ
ค่าแรงงาน
ราคาหน่วยละ จานวนเงิน ราคาหน่วยละ จานวนเงิน
11,200.00 784,000.00

784,000.00

784,000.00

( นายอนนท์ ขุนเจริญ )
ประธานกรรมการกาหนดราคากลาง
.
( นายศรุติ จิโนวัฒน์ )
กรรมการกาหนดราคากลาง

( นายชยพล ชัยขวัญ )
กรรมการกาหนดราคากลาง

อนุมัติ
( นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทน
นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท

รวมค่าวัสดุ
และแรงงาน
784,000.00

หมายเหตุ

แบบ ปร.5

แบบสรุปราคากลางค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กลุ่มงาน/งานอาคาร
จัดซือ้ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟฟ้าสาธารณะแบบ LED จานวน 70 โคม)
สถานทีต่ ิดตั้ง ถนนสายหลัก (ถนนพรหมประเสริฐ,ถนนชัยณรงค์)ทางร่วม/แยก
เจ้าของโครงการ กองช่าง สานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
จัดทาราคาโดย
แบบเลขที่ แบบ ปร.4 ทีแ่ นบ มีจานวน
1 แผ่น
ประมาณราคา คณะกรรมการกาหนดราคากลาง
ลาดับที่
รายการ
1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2 …………………................
3 …………………................
..............ฯลฯ................
รวม
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย................................%
เงินประกันผลงานหัก..............................%
ดอกเบีย้ เงินกู้....................7....................%
ภาษีมูลค่าเพิม่ ..................7....................%

ต้นทุน
784,000

Factor F

784,000

1.07

รวมค่าจัดซือ้

ค่าครุภัณฑ์

838,880.00

838,880.00

หมายเหตุ; Factor F 1.07 หมายถึง ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 %

( นายอนนท์ ขุนเจริญ )
ประธานกรรมการกาหนดราคากลาง
( นายศรุติ จิโนวัฒน์ )
กรรมการกาหนดราคากลาง

( นายชยพล ชัยขวัญ )
กรรมการกาหนดราคากลาง
อนุมัติ
( นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทน
นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท

หน่วย : บาท
หมายเหตุ

แบบ ปร.6 แผ่นที.่ ..1..../....1......

ราคากลางงานจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
กลุ่มงาน/งานอาคาร
จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟฟ้าสาธารณะแบบ LED จานวน 70 โคม)
สถานที่ติดตั้งถนนสายหลัก (ถนนพรหมประเสริฐ,ถนนชัยณรงค์)และทางร่วม/ทางแยก
เจ้าของโครงการ กองช่าง สานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
จัดทาราคาโดย
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจานวน 2 แผ่น
คานวณราคากลางเมื่อวันที่
17 สิงหาคม 2558
ลาดับที่
รายการ
1 ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2 …………………................
3 …………………................
..............ฯลฯ................
..............ฯลฯ................

ค่าครุภณ
ั ฑ์
838,880.00

รวมค่าครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ราคากลาง
สรุป

ราคากลาง

หน่วย : บาท
หมายเหตุ

838,880.00
838,880.00
แปดแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน

( นายอนนท์ ขุนเจริญ )
ประธานกรรมการกาหนดราคากลาง
( นายศรุติ จิโนวัฒน์ )
กรรมการกาหนดราคากลาง

( นายชยพล ชัยขวัญ )
กรรมการกาหนดราคากลาง
อนุมัติ
( นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทน
นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท

ข้อกำหนดขอบเขตรำยละเอียดของงำน (TOR)
และรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะไฟถนนแบบ LED โครงกำรซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
(โคมไฟฟ้ำสำธำรณะชนิด Higher Brightnessแบบ LED ขนำดไม่ตำกว่ำ 120 วัตต์จำนวน 70 โคม)
เทศบำลเมืองชัยนำท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนำท
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.คุณลักษณะทั่วไป
1.1 ผู้เสนอรำคำจะต้อง ส่งตัวอย่ำงโคมไฟถนนแบบ LED ขนำดไม่ตำกว่ำ 120 วัตต์ ทีเป็นผลิตภัณฑ์ทีมี
คุณภำพใช้งำนได้เป็นอย่ำงดี เพือใช้ในกำรตรวจสอบประกอบกำรพิจำรณำ โดยนำมำเสนอในวันเปิดซองสอบ
รำคำ
1.2 ผู้เสนอรำคำจะต้องทดสอบกำรทำงำนของโคมไฟถนนแบบ LED ขนำดไม่ตำกว่ำ 120 วัตต์ เพือทดลอง
กำรทำงำนสำมำรถใช้งำนได้ ประกอบกำรพิจำรณำ
2.รำยละเอียดโคมไฟถนนแบบ LED ขนำดไม่ตำกว่ำ 120 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์
ผู้เสนอรำคำจะต้องจัดหำ ไฟถนนแบบ LED ขนำดไม่ตำกว่ำ 120 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ โดยมีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้
2.1 คุณลักษณะของโคมไฟถนนแบบ LEDขนำดไม่ตำกว่ำ 120 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์
- โคมไฟแสงสว่ำงถนนแบบ LED จะต้องได้รับกำรจดทะเบียนผลิตภัณฑ์จำกสำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) โดยวัสดุ,อุปกรณ์จะต้องได้รับมำตรฐำน
- ผ่ำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ประเภทบริภัณฑ์ส่องสว่ำง และบริภัณฑ์ทีคล้ำยกัน
- ขีดจำกัดสัญญำณวิทยุ มอก.1955 - 2551
2.2 คุณลักษณะของโคมไฟถนนแบบ LED ต้องเป็นผู้ผลิตทีมีมำตรฐำน ดังนี้
- ตัวโคมทำด้วย Aluminium alloy มีเลนส์กระจกปิดเม็ด LED เป็นชนิดโมดูล 30 วัตต์ เรียงกัน 4 แถว
และสำมำรถปรับ เพิม - ลด มุมให้แสงสว่ำงได้ ไม่น้อยกว่ำ 90 องศำ
- มีระบบป้องกันฝุ่น ,กันน้ำ ของโคมทั้งชุด (Ingress Protection ; IP Rating) ไม่น้อยกว่ำ IP 65
- ต้องมีกำลังไฟรวมของโคมทั้งชุดไม่เกิน 120 วัตต์

-2- ค่ำควำมสว่ำงไม่น้อยกว่ำ 12,000 lumen
- โคมสำมำรถทำงำนได้ตำมปกติทีอุณหภูมิแวดล้อมโคม อยู่ระหว่ำง 20 ถึง 50 องศำเซลเซียส
- มีอำยุกำรใช้งำนมำกกว่ำ 50,000 ชัวโมง
- ต้องมีช่องต่อยึดกับท่อก้ำนโคม ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 48 ถึง 60 มิลลิเมตร
- กรณีส่วนหนึงส่วนใดชำรุด สำมำรถเปลียนอะไหล่ทดแทนได้ง่ำย โดยไม่ต้องใช้เครืองมือพิเศษ
- กรณีหำกเม็ด LED เม็ดใดเม็ดหนึง หรือส่วนใดส่วนหนึงชำรุด จะไม่ส่งผลทำให้กำรกระจำยแสงอย่ำง
สมำเสมอเปลียนแปลง
2.3 คุณลักษณะของหลอด LED
- ชุด LED และอุปกรณ์ต้องสำมำรถถอดเปลียนได้ง่ำย
- อุณภูมิของแสงอยู่ในช่วง 6,500 K +/- 500 K
- แสงสีขำวเดย์ไล (Daylight )
- มีวงจรรักษำกระแสไฟฟ้ำให้คงที เพือให้แสงสว่ำงกระจำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
- มีดัชนีควำมถูกต้องของสี (color Rendering Index ; CRI ) ไม่น้อยกว่ำ 80
- ชุด LED ต้องสำมำรถถอดเปลียน เพือสำมำรถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆซึงมีประสิทธิภำพสูง
2.4 คุณลักษณะของชุดแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำ
4.1สำมำรถรับแรงดันขำเข้ำตั้งแต่ 220 โวล์ท +/- 10 % 50/60 เฮิร์ท
4.2 มีวงจร/อุปกรณ์ป้องกันกำรลัดวงจร และป้องกันแรงดันเกิน
4.3 มีวงจร/อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้ำกระชำก (Surge Protection Device)
3.การประกันสินค้าและความชารุดบกพร่อง
5.1 ผู้เสนอรำคำจะต้องรับประกัน ควำมชำรุดบกพร่องของโคมไฟแบบ LED ทีเกิดขึ้นอันเนืองจำกกำรใช้งำน
ปกติ เป็นเวลำอย่ำงน้อย 3 ปี นับแต่วันทีกำรตรวจรับครุภัณฑ์ ของเทศบำลเมืองชัยนำท
----------------------------------------------------------

