
แบบ บก.06

1 ชื่อโครงการ  ประกวดราคาซ้ือพัสดรุองปี 2564 ประเภทอุปกรณ์โลหะ จ านวน 15 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)14/2564)

2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบญัชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3 วงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 6,393,849.20        บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม่)
4 วนัทีก่ าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ณ วนัที่ วันทีอ่นุมัติรา่งขอบเขตของงานฯ และก าหนดราคากลาง

เป็นเงิน 5,921,099.55        บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม่)

1. เป็นเงิน 774.25                 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม่)
ราคา/หน่วย(ถ้าม)ี 64.52                  บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม่)

2. เป็นเงิน 501,331.38           บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม่)

ราคา/หน่วย(ถ้าม)ี 24.50                  บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม่)
3. เป็นเงิน 142,176.25           บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม่)

ราคา/หน่วย(ถ้าม)ี 26.75                  บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม่)
4. เป็นเงิน 1,101,672.00         บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม่)

ราคา/หน่วย(ถ้าม)ี 33.38                  บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม่)
5. เป็นเงิน 74,513.09             บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม่)

ราคา/หน่วย(ถ้าม)ี 44.51                  บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม่)
6. เป็นเงิน 1,269,670.56         บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม่)

ราคา/หน่วย(ถ้าม)ี 50.50                  บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม่)
7. เป็นเงิน 508,064.89           บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม่)

ราคา/หน่วย(ถ้าม)ี 56.39                  บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม่)
8. เป็นเงิน 580,555.46           บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม่)

ราคา/หน่วย(ถ้าม)ี 73.08                  บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม่)
9. เป็นเงิน 314,770.03           บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม่)

ราคา/หน่วย(ถ้าม)ี 79.61                  บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม่)
10. เป็นเงิน 976.91                 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม่)

ราคา/หน่วย(ถ้าม)ี 97.69                  บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม่)
11. เป็นเงิน 74,595.91             บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม่)

ราคา/หน่วย(ถ้าม)ี 49.43                  บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม่)
12. เป็นเงิน 730,917.00           บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม่)

ราคา/หน่วย(ถ้าม)ี 270.71                 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม่)
13. เป็นเงิน 127,196.25           บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม่)

ราคา/หน่วย(ถ้าม)ี 40.13                  บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม่)
14. เป็นเงิน 488,990.00           บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม่)

ราคา/หน่วย(ถ้าม)ี 4.89                    บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม่)
15. เป็นเงิน 4,895.57              บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม่)

ราคา/หน่วย(ถ้าม)ี 3.24                    บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม่)

5
1. ใช้ราคากลางของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2564 คร้ังที ่1 ตามอนุมัติรองผู้วา่การสายงานสนับสนุนองค์กร ลงวนัที ่15 มีนาคม 2564 ท้ายหนังสือเลขที ่กวผ.(บข.)150/2564

ลงวนัที ่8 มีนาคม 2564 

6
1. นายพงษวฒัน์  ววิฒัน์กมลชัย ผู้อ านวยการกองวศิวกรรมและวางแผน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่
2. นายภราดร  ศรีประสาท รองผู้อ านวยการกองวศิวกรรมและวางแผน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ 
3. นายเอกรัฐ  มานะกิจ หัวหน้าแผนกวางแผนระบบไฟฟ้า กองวศิวกรรมและวางแผน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ 

การจัดซ้ือจัดจ้างทีม่ิใช่งานก่อสรา้ง
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

แหล่งทีม่าของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

รายการที ่1 รหัส 1010200001 - เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.

รายการที ่9 รหัส 1010130002 - สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x500 มม.

รายการที ่8 รหัส 1010130001 - สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x450 มม.

รายการที ่7 รหัส 1010110207 - สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.

รายการที ่6 รหัส 1010110206 - สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.

รายการที ่5 รหัส 1010110205 - สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.

รายการที ่4 รหัส 1010110203 - สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.

รายการที ่3 รหัส 1010110202 - สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.

รายการที ่2 รหัส 1010110201 - สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.

รายการที ่10 รหัส 1010130003 - สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x600 มม.

รายการที ่11 รหัส 1010140001 - สลักห่วงกลม เอ็ม 16x200 มม.

รายการที ่12 รหัส 1010160002 - สตับโบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.

รายชื่อผู้รับผิดชอบก าหนดราคากลาง 

เส้นผ่านศูนย์กลางรู 18 มม.มอก.258

มอก.259

รายการที ่13 รหัส 1010180001 - นัทรูปห่วง เอ็ม 16 ดิน 582

รายการที ่14 รหัส 1010180100 - แหวนรองแบบเรียบ ประเภทจัตุรัสขนาดใหญ ่52x52x4.5 
มม.

รายการที ่15 รหัส 1010180301 - แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม. ประเภทใช้งานทัว่ไป


