
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 

 

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อพัสดุส ารองคงคลัง (Safety Stock) จ านวน 10 รายการ ส าหรับใช้งาน
ผู้ใช้ไฟ,งานแก้ไฟฟ้าขัดข้อง และงานติดตั้งมิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ 
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   เป็นจ านวนเงิน 172,926.98 บาท รวม Vat 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง : ได้รับความเห็นชอบร่างขอบเขตงานและก าหนดราคากลาง อนุมัติ ผจก.กฟจ.กระบี่ 
 ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2563 เป็นจ านวนเงิน 172,926.98 บาท รวม Vat 
 

ที ่ รหัสพสัด ุ รายการ 
จ านวน
จัดซื้อ 

 

ราคากลาง/
หน่วย 
(บาท) 

ราคาสินค้า (บาท) 
ภาษีมูลคา่เพิ่ม 
7%      (บาท) 

รวมราคาสินค้า    
(ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

7%) (บาท) 
1 1-02-030-0103 พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก 

ส าหรับสายอลูมิเนยีม 
อลูมิเนียมอัลลอย และ
อลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-
185 ต.มม. 

600 46.90 28,140.00 1,969.80 30,109.80 

2 1-02-031-0001 คอนเนคเตอรเ์ข้าปลายสาย
อลูมิเนียม 50-70 ต.มม. 

1,300 17.20 22,360.00 1,565.20 23,925.20 

3 1-02-031-0002 คอนเนคเตอรเ์ข้าปลายสาย
อลูมิเนียม 95-120 ต.มม. 

1,500 33.20 49,800.00 3,486.00 53,286.00 

4 1-02-032-0001 คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเอช 
ส าหรับสายเข้าอลูมเินียม 25-
50 ต.มม. สายแยกอลูมเนยีม
หรือทองแดง 2.5-6 ต.มม. 

500 4.72 2,360.00 165.20 2,525.20 

5 1-02-032-0002 คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเอช 
ส าหรับสายเข้าอลูมเินียม 25-
50 ต.มม. สายแยกอลูมิเนยีม
หรือทองแดง 16-35 ต.มม. 

2,000 4.83 9,660.00 676.20 10,336.20 

6 1-02-032-0003 คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเอช 
ส าหรับสายเข้าอลูมเินียม 50-
95 ต.มม. สายแยกอลูมิเนยีม
หรือทองแดง 50-95 ต.มม. 

1,000 7.50 7,500.00 525.00 8,025.00 
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ที ่ รหัสพสัด ุ รายการ จ านวน

จัดซื้อ 
ราคากลาง/

หน่วย 
(บาท) 

ราคาสินค้า (บาท) ภาษีมูลคา่เพิ่ม 
7%      (บาท) 

รวมราคาสินค้า    
(ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

7%) (บาท) 
7 1-02-040-0002 หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรง

ดึงสายอลมูิเนียม 50 ต.มม. 
500 9.18 4,590.00 321.30 4,911.30 

8 1-02-040-0007 หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรง
ดึงสายอลมูิเนียม 185 ต.มม. 

500 41.00 20,500.00 1,435.00 21,935.00 

9 1-02-042-0102 หางปลา เจาะรูตามมาตรฐาน
เนม่า ส าหรับสายอลมูิเนียม 
50 ต.มม. 

800 7.23 5,784.00 404.88 6,188.88 

10 1-02-042-0104 หางปลา เจาะรูตามมาตรฐาน
เนม่า ส าหรับสายอลมูิเนียม 
95 ต.มม. 

700 15.60 10,920.00 764.40 11,684.40 

(หน่ึงแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยย่ีสิบหกบาทเก้าสิบแปดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  161,614.00   11,312.98   172,926.98  
 

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
 ตามอนุมัติ รผก.(อ) ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 จากการก าหนดราคากลางพัสดุประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1 
(ตามหนังสือคณะกรรมการก าหนดราคากลางพัสดุ เลขที่ กวผ.(ก.) 76/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563) 
 5.1 นายสมศักดิ์  ปิยสุนทร  ผชช.13 (อ) ประธานกรรมการ  
 5.2 นางวิลาวัณย์  นิลประภัสสร  อฝ.พด.  กรรมการ 
 5.3 นายเสริมชัย   จารุวัฒนดิลก  อก.วจ.  กรรมการ 
 5.4 นายเอกดนัย  เขียวมา   อก.ขท.  กรรมการ 
 5.5 นายมนัส   แนบเนื้อ   อก.ผภ.  กรรมการ 
 5.6 นายบุญต้อง  ช้อนพุดซา  อฝ.จห.  กรรมการ 
 5.7 นายสรวิศ   รัตนพิไชย  อก.จต.  กรรมการ 
 5.8 นายบุญฤทธิ์  นุ่มเนียม   อก.จน.  กรรมการ 
 5.9 นายอิสเรศ  นิ่มสกุนธ์  อก.บค.  กรรมการ 
 5.10 นายนาวี  ป้อมฤทธิ์  อก.คพ.3  กรรมการ 
 5.11 นายชิษณุพงศ ์  มีแก้ว   อก.วผ.  กรรมการและเลขานุการ 

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง  
 - นางจิราพัชร พุทธรักษ์พงศ ์พนักงานบัญชีระดับ 6 แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
  
 

 


