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3 วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 37,559,434.25       บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

4 วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ณ วันที่ วันท่ีอนุมัติรางขอบเขตของงานฯ และกําหนดราคากลาง

เปนเงิน 33,544,900.01       บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

1. รายการที่ 1 รหัส1010100000-ลวดเหล็กกลม เปนเงิน 60,990.00             บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

เสนผานศูนยกลาง 4.0 มม.เสนเดยีว มอก.71 ราคา/หนวย(ถาม)ี 60.99                   บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

2. รายการที่ 2 รหัส1010100002-ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. เปนเงิน 6,629,214.96         บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

มอก.404 ราคา/หนวย(ถาม)ี 17.33                   บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

3. รายการที่ 3 รหัส1010100004-ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. เปนเงิน 2,188,417.50         บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

มอก.404 ราคา/หนวย(ถาม)ี 34.67                   บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

4. รายการที่ 4 รหัส1010100006-ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. เปนเงิน 5,440,051.20         บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

 มอก.404 ราคา/หนวย(ถาม)ี 64.20                   บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

5. รายการที่ 5 รหัส1010210000-กานสมอบก แบบหวงกลม เปนเงิน 844,872.00           บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม. (แบบ arc welded oval eye) ราคา/หนวย(ถาม)ี 224.70                 บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

6. รายการที่ 6 รหัส1010210201-สลักหวง แบบธรรมดาเดี่ยว เปนเงิน 194,880.38           บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

45 องศา เอ็ม 16x250 มม. ราคา/หนวย(ถาม)ี 58.21                   บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

7. รายการที่ 7 รหัส1010210300-แผนหวง สําหรับสายยึดโยง เปนเงิน 44,652.17             บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

30 องศา ราคา/หนวย(ถาม)ี 31.03                   บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

8. รายการที่ 8 รหัส1010210304-กายทิมเบิ้ล สําหรับสายยึดโยง เปนเงิน 426,038.48           บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

50-95 ต.มม. ราคา/หนวย(ถาม)ี 8.20                    บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

9. รายการที่ 9 รหัส1010230000-ยูแคลมป สลกั 1 ตัว เอ็ม 8 เปนเงิน 1,808,569.47         บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

 (ไวร โรป คลิ้ฟ) ราคา/หนวย(ถาม)ี 7.99                    บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

10. รายการที่ 10 รหัส1010230001-ยูแคลมป สลกัคู เอ็ม 16 เปนเงิน 668,896.38           บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

 (ไวร โรป คลิ้ฟ) ราคา/หนวย(ถาม)ี 45.80                   บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

11. รายการที่ 11 รหัส1010220002-กราวดร็อด ขนาด เปนเงิน 1,781,871.00         บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร ราคา/หนวย(ถาม)ี 449.40                 บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

12. รายการที่ 12 รหัส1080040001-ทอพีวีซีแข็ง ขนาด เปนเงิน 79,217.66             บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

20x2,500 มม. มอก.216 ราคา/หนวย(ถาม)ี 25.79                   บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

13. รายการที่ 13 รหัส1010000100-เหล็กรูปรางน้ํา ขนาด เปนเงิน 13,316,966.41       บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม. ราคา/หนวย(ถาม)ี 1,051.81               บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

14. รายการที่ 14 รหัส1010010003-เหล็กฉาก รับสายลอฟา เปนเงิน 14,894.40             บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

ทางตรงขนาด 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม. ราคา/หนวย(ถาม)ี 620.60                 บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

15. รายการที่ 15 รหัส1010230205-กราวดวายรแคลมป เปนเงิน 45,368.00             บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

แบบ เจ 1152 ราคา/หนวย(ถาม)ี 16.99                   บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

แบบ บก.06

การจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย

ชื่อโครงการ  ประกวดราคาซื้อพัสดรุองป 2564 ประเภทอุปกรณสายยึดโยง จํานวน 15 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)13/2564)

หนวยงานเจาของโครงการ กองบัญชี การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม การไฟฟาสวนภูมิภาค
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พัสดุรายการที่ 1-10, 12-13 ใชราคากลางของการไฟฟาสวนภูมิภาค ป 2564 ครั้งที่ 1 ตามอนุมัติรองผูวาการสายงานสนับสนุนองคกร ลงวันที่ 

15 มีนาคม 2564 ทายหนังสอื กวผ. เลขที่ กวผ.(บข.)150/2564 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564

พัสดุรายการที่ 11, 14-15 ใชราคาตามอนุมัติผูชวยผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 ทายหนังสอื 

กบญ.(น1) เลขที่ น.1กบญ.(จซ.)1034/2564 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 อนุมัตแิผนการจัดซื้อพัสดุรอง ป 2564 ประเภทอุปกรณสายยึดโยง 
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6.3 นายศิริ  เครือวงศ หัวหนาแผนกกอสรางระบบไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม

แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 

รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง 

6.2 นายศุภสวัสดิ์  สุวรรณช่ืน รองผูอํานวยการกองกอสรางและบริหารโครงการ การไฟฟาสวนภูมภิาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม

6.1 นายเมธี  บุญพรหม รองผูอํานวยการฝายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม

6.2


