
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 
1. ชื่อโครงการ  งานจ้างเหมาตัดต้นไม้ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยต าบลนครเจดีย์ แบบรายครั้ง(ครั้งที่2) 

จ านวน 3 แผนงาน ประจ าปี 2563 
      / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยต าบลนครเจดีย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 123,014.53 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสิบสี่บาทห้าสิบสามสตางค)์ 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  4 กันยายน 2562 

  เป็นเงิน 123,014.53 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสิบสี่บาทห้าสิบสามสตางค์) 
3.1 แผนที่ 1 APAS-F-FA01-LN0001  ราคากลาง 29,782.54 บาท (สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาท

ห้าสิบสี่สตางค)์ 
3.1.1 หนาทึบ         -          กิโลเมตร ราคา/หน่วย 5,399.22 บาท/ กิโลเมตร 
3.1.2 ปานกลาง       -          กิโลเมตร ราคา/หน่วย 3,103.00 บาท/กิโลเมตร 
3.1.3 เบาบาง      9.000      กิโลเมตร ราคา/หน่วย 2,016.95 บาท/กิโลเมตร 
3.1.4 ที่โล่ง         6.000      กิโลเมตร  48 ต้น ราคา/หน่วย 201.70 บาท/ต้น 

3.2 แผนที่ 2 APAS-F-FA02-LN0001  ราคากลาง 74,240.19 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบบาทสิบเก้า
สตางค์) 
3.2.1 หนาทึบ         -       กิโลเมตร ราคา/หน่วย 5,399.22 บาท/ กิโลเมตร 
3.2.2 ปานกลาง       -       กิโลเมตร ราคา/หน่วย 3,103.00 บาท/กิโลเมตร 
3.2.3 เบาบาง    29.000   กิโลเมตร ราคา/หน่วย 2,016.95 บาท/กิโลเมตร 
3.2.4 ที่โล่ง       6.000     กิโลเมตร  54 ต้น ราคา/หน่วย 201.70 บาท/ต้น 

3.3 แผนที่ 2 APAS-F-FA03-LN0001  ราคากลาง 18,991.80 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาท
แปดสิบเอ็ดสตางค์) 
3.3.1 หนาทึบ         -      กิโลเมตร ราคา/หน่วย 5,399.22 บาท/ กิโลเมตร 
3.3.2 ปานกลาง       -      กิโลเมตร ราคา/หน่วย 3,103.00 บาท/กิโลเมตร 
3.3.3 เบาบาง     5.000   กิโลเมตร ราคา/หน่วย 2,016.95 บาท/กิโลเมตร 
3.3.4 ที่โล่ง       15.000  กิโลเมตร  38 ต้น ราคา/หน่วย 201.70 บาท/ต้น 

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามอนุมัติเลขที่ น.1 กบษ.(ตบ.)2841/2562 ลงวันที่ 4 กันยายน 2562 
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

5.1 นายสุภากร อายุมั่น  ผู้อ านวยการกองบ ารุงรักษาฝ่ายปฏิบัติการและบ ารุงรักษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 
ภาคเหนือ  
5.2 นายวราวุธ จิตตพันธ์ รองผู้อ านวยการกองบ ารุงรักษาฝ่ายปฏิบัติการและบ ารุงรักษาการไฟฟ้าส่วน          
ภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ 
5.3 นายปรีชา  กัลยา              ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย 
5.4 นายนันทศักดิ์  สุวรรณอัมพา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอแม่ริม 
5.5 นายสนธยา  วงศ์ปลูกแก้ว    ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา 
5.6 นายชูชาติ เสนาธรรม          รองผู้จัดการกองเทคนิคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน 



5.7 นายเปลี่ยน จอมใจ            ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอดอยสะเก็ด 
5.8 นายมานิตย์ อรุณกาญจนา    ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอแม่แตง 
5.9 นายสุรเดช สุวรรณ            ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอฮอด 
5.10 นายวีรศักดิ์ ชุมภูเทพ    ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอแม่สะเรียง 
5.11 นายสมบัติ  ปันเจริญ    ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ าเภอแม่ทา 
5.12 นายจ าเนียร วิริยาภรณ์  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ าเภอแม่เมาะ 
5.13 นายกฤษฎา รัตนธรรม   หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบ ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย 
5.14 นายเกษม สุขงาม        หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบ ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดล าพูน 
5.15 นายวีระพงษ์ วงศ์สูน    หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบ ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอฝาง 
5.16 นายสุทยุต สุวรรณรัต    หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบ ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพาน 
5.17 นายจันทร  ค าวิชัย      หัวหน้าแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอบ้านโฮ่ง 
5.18 นายวิสูตร ทิศอาจ       หัวหน้าแผนกตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า กองบ ารุงรักษา ฝ่ายปฏิบัติการ
และบ ารุงรักษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ 
5.19 นายเพทาย เมืองมา     ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า กองบ ารุงรักษา ฝ่าย
ปฏิบัติการและบ ารุงรักษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ 
5.20 นายพงษ์สันต์ ค ามงคล พนักงานช่างระดับ 6 แผนกตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า กองบ ารุงรักษา 
ฝ่ายปฏิบัติการและบ ารุงรักษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ 
   
 
 
 
 

 
 
 
 

 


