ตาราง ปปช.07
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางอางอิง(ราคากลางอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่ไมใชงานกอสราง
๑. ชื่อโครงการ ขออนุมัติจางเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร กรณี ติดตั้งใหม,เดินสายเขา-ออกมิเตอร,ติดตั้งไมแปน
รองรับสาย,ยาย,สับเปลี่ยนเพิ่ม-ลดขนาดและถอนคืน หรือดําเนินการเกี่ยวกับมิเตอร ในเขตรับผิดชอบของ กฟส.ราษีไศล
ประจําป 2564 (กรณีสิ้นสุดสัญญา)
/หนวยงานเจาของโครงการ การไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
๒. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 500,000.-บาท
๓. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) วันที่ ) 18 กันยายน 2563
เปนวงเงิน
534,946.50 บาท ดังนี้
กิจกรรม กรณีติดตั้ง, สับเปลี่ยน,เพิ่ม-ลดขนาด, รื้อถอน, ยายจุดติดตั้ง, เดินสายเขา-ออกมิเตอร, ติดตั้ง/ปรับปรุง ไมแปนรองรับสายและ
สายไฟ หรือดําเนินการเกี่ยวกับมิเตอร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟส.ราษีไศล
ทั้งนี้เปนการจางเหมาฯในชวงตั้งแต วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปนระยะเวลา 12 เดือน
ระบบ 1 เฟส
ระบบ 3 เฟส
ปริมาณ ราคาตอ
ราคา
ปริมาณ ราคาตอ
ราคา
ที่
รายการ
งาน
หนวย
รวม
งาน
หนวย
รวม
(ราย) (บาท)
(บาท)
(ราย) (บาท)
(บาท)
ราคากลางการจางเหมาติดตั้งมิเตอรระบบ 1 เฟส
2 สาย และระบบ 3 เฟส 4 สาย
1 - มิเตอรเครื่องที่ 1,3
1400 160.00 224,000.00 20 400.00
8,000.00
- มิเตอรเครื่องที่ 2,4
1000 130.00 130,000.00
- เมนชายคา
0
130.00
260.00
- คอนโดมิเนียม
0
55.00
260.00
สับเปลี่ยนมิเตอร กรณีมิเตอรชํารุด,สับเปลี่ยน
ตามวาระและสับเปลี่ยนเพิ่มขนาด
1250 74.00
92,500.00 20 140.00
2,800.00
2 กรณีเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร
สับเปลี่ยนมิเตอร กรณีมิเตอรชํารุด(เปลี่ยนมิเตอร
พรอมประกอบ) และอุปกรณกรณีเพิ่มขนาด
10 130.00
1,300.00 0
419.00
ยายจุดติดตั้งมิเตอร
3 - มิเตอรเครื่องที่ 1,3
80 160.00
12,800.00 0
400.00
- มิเตอรเครื่องที่ 2,4
80 130.00
10,400.00
ปลดสายเมนเขาเทอรมินอลมิเตอร กรณีคาง
4 ชําระ(พรอมนําฝาครอบTerminal ปดกลับ
40
80.00
ใหเรียบรอย)
5 ตอสายเมนเขาเทอรมินอลมิเตอร กรณีคาง
ชําระ(พรอมนําฝาครอบTerminal ปดกลับ
-

(2)
6 ตัดมิเตอร(ถอนคืนมิเตอร) เนื่องจากคางชําระ
คาไฟฟา(พรอมนําสงฝาครอบTerminal และ
สกรูฝาครอบ)
7 ตอกลับมิเตอร(ติดตั้งมิเตอรคืน) เนื่องจาก
คางชําระคาไฟฟา(พรอมนําฝาครอบ
Terminal ปดกลับใหเรียบรอย)
8 ถอนคืนมิเตอร กรณีเลิกใชไฟฟา (พรอมนําสง
ฝาครอบTerminal และสกรูฝาครอบ)
9 เปลี่ยนไมแปนรองรับมิเตอร
- ขนาด 2x20x20 ซม.ราคาจางแผนละ
- ขนาด 2x20x60 ซม. มีมิเตอรติดตั้ง 1 เครื่อง
- ขนาด 2x20x60 ซม. มีมิเตอรติดตั้ง 2 เครื่อง
- ขนาด 2x20x120 ซม. มีมิเตอรติดตั้ง 3 เครื่อง
- ขนาด 2x20x120 ซม. มีมิเตอรติดตั้ง 4 เครื่อง
10 เปลี่ยนสายเมนเขามิเตอร ระบบ 1 เฟส 2 สาย
โดยใชสายทองแดงหุมฉนวน 600 โวลท
ขนาด 2X6 ตร.มม. หรือ 2X10 ตร.มม.
(พรอมสมดุลโหลด)
11 ปรับปรุงมิเตอรคว่ํา/เอียง (ใชสกรูขัน)
12 ราคาจางเหมาปรับปรุงมิเตอรคว่ํา/เอียง
(ใช covered tie wire หรืออุปกรณที่เหมาะสมรัด)
13 ราคาจางเหมาปรับปรุงมิเตอร โดยเปลี่ยน
สายพรอมไมแปน(3 เฟส)
14 ราคาจางเหมาตอตรงกรณีเหมาจายหนวย(ไม
ติดมิเตอร)
15 ราคาจางเหมาปดฝาครอบจุดตอสายมิเตอร
รวมราคาคาจางฯ
รวมราคาคาจางฯ (ระบบ 1 เฟส + ระบบ 3 เฟส)
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ระบบ 1 เฟส
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ระบบ 3 เฟส
รวมเปนเงินคาจางทั้งสิ้น
ภาษีมูลคาเพิ่ม (7%)
ราคาคาจางฯ รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

4. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)
4.1 ตามราคากลางของ กฟภ. ประจําป 2563-2564 ฉ.2กบล(มม.)35881/2563 ลว.20 ต.ค. 2563
5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน
นายภาณุวัชร จิรัชญาคุณากร ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอราษีไศล

1,080.00

11,880.00
499,950.00
34,996.50
534,946.50

