
 

 
 

แบบ บก.06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 
การจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ  ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑคอนกรีต ประจําป 2564 เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 คอนกรีต 606/2564 
          ตามโครงการพัฒนาระบบสงและจําหนาย ระยะที่ 2 แผนที่ 3 และ 4   

2. หนวยงานเจาของโครงการ  กองบัญชี ฝายบัญชีและพลังงานไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 2  
                    (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธาน ี

3. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  53,217,263.20 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
4. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ณ วันที่ 18  มีนาคม 2564 เปนเงิน 52,256,946.76 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 
 

รายการ 
ที ่

รายการ จํานวนซื้อ 
ราคากลางตอรายการ 
(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

1 รหัสพัสดุ 1000010001 เสาคอนกรีต 8 เมตร 
จุดจัดสง กฟจ.อุบลราชธานี 

     1,600 ตน    2,617,648.00  

2 รหัสพัสดุ 1000010001 เสาคอนกรีต 8 เมตร  
จุดจัดสง กฟจ.ศรีสะเกษ 

       400 ตน       654,412.00  

3 รหัสพัสดุ 1000010001 เสาคอนกรีต 8 เมตร  
จุดจัดสง กฟจ.กาฬสินธุ 

     1,200 ตน     1,963,236.00  

4 รหัสพัสดุ 1000010001 เสาคอนกรีต 8 เมตร  
จุดจัดสง กฟจ.อํานาจเจริญ 

     1,000 ตน     1,636,030.00  

5 รหัสพัสดุ 1000010001 เสาคอนกรีต 8 เมตร  
จุดจัดสง กฟอ.เดชอุดม 

     1,800 ตน     2,944,854.00  

6 รหัสพัสดุ 1000010002 เสาคอนกรีต 9 เมตร  
จุดจัดสง กฟจ.อุบลราชธานี 

       600 ตน     1,273,728.00  

7 รหัสพัสดุ 1000010002 เสาคอนกรีต 9 เมตร  
จุดจัดสง กฟจ.มหาสารคาม 

       900 ตน     1,910,592.00  

8 รหัสพัสดุ 1000010002 เสาคอนกรีต 9 เมตร  
จุดจัดสง กฟอ.กันทรลักษ 

       500 ตน     1,061,440.00  

9 รหัสพัสดุ 1000010012 เสาคอนกรีต 12.20 เมตร  
จุดจัดสง กฟจ.ศรีสะเกษ 

     1,000 ตน     7,644,080.00  

10 รหัสพัสดุ 1000010012 เสาคอนกรีต 12.20 เมตร  
จุดจัดสง กฟจ.ยโสธร 

       900 ตน     6,879,672.00  

11 รหัสพัสดุ 1000010012 เสาคอนกรีต 12.20 เมตร  
จุดจัดสง กฟจ.มุกดาหาร 

       500 ตน     3,822,040.00  

12 รหัสพัสดุ 1000010012 เสาคอนกรีต 12.20 เมตร  
จุดจัดสง กฟจ.อํานาจเจริญ 

       500 ตน     3,822,040.00  

13 รหัสพัสดุ 1000010012 เสาคอนกรีต 12.20 เมตร  
จุดจัดสง กฟอ.เสลภูม ิ

       500 ตน    3,822,040.00  

14 รหัสพัสดุ 1000020400 เสาตอมอ คอร.ขนาด 0.36x0.36 เมตร 
ยาว 4.50 เมตร จุดจัดสง กฟจ.อุบลราชธานี 

       824 ตน     3,054,139.52  

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
ที ่

รายการ จํานวนซื้อ 
ราคากลางตอรายการ 
(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

15 รหัสพัสดุ 1000020400 เสาตอมอ คอร.ขนาด 0.36x0.36 เมตร  
ยาว 4.50 เมตร จุดจัดสง กฟจ.ศรีสะเกษ 

      516 ตน     1,912,543.68  

16 รหัสพัสดุ 1000020400 เสาตอมอ คอร.ขนาด 0.36x0.36 เมตร  
ยาว 4.50 เมตร จุดจัดสง กฟจ.ยโสธร 

      400 ตน     1,482,592.00  

17 รหัสพัสดุ 1000020400 เสาตอมอ คอร.ขนาด 0.36x0.36 เมตร  
ยาว 4.50 เมตร จุดจัดสง กฟจ.มุกดาหาร 

      200 ตน       741,296.00  

18 รหัสพัสดุ 1000020400 เสาตอมอ คอร.ขนาด 0.36x0.36 เมตร  
ยาว 4.50 เมตร จุดจัดสง กฟจ.อํานาจเจริญ 

      200 ตน       741,296.00  

19 รหัสพัสดุ 1000020400 เสาตอมอ คอร.ขนาด 0.36x0.36 เมตร  
ยาว 4.50 เมตร จุดจัดสง กฟอ.เสลภูม ิ

      200 ตน       741,296.00  

20 รหัสพัสดุ 1000040003 แผนสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 
600x600x180 มม. จุดจัดสง กฟจ.รอยเอ็ด 

    2,142 อัน       627,991.56  

21 รหัสพัสดุ 1000110001 คอน,คอนกรีตอัดแรง 100x100x2,500 มม. 
จุดจัดสง กฟจ.อุบลราชธานี 

 1,200 ทอน       571,380.00  

22 รหัสพัสดุ 1000110001 คอน,คอนกรีตอัดแรง 100x100x2,500 มม. 
จุดจัดสง กฟจ.ศรีสะเกษ 

  1,000 ทอน       476,150.00  

23 รหัสพัสดุ 1000110001 คอน,คอนกรีตอัดแรง 100x100x2,500 มม. 
จุดจัดสง กฟจ.กาฬสินธุ 

  1,500 ทอน       714,225.00  

24 รหัสพัสดุ 1000110001 คอน,คอนกรีตอัดแรง 100x100x2,500 มม. 
จุดจัดสง กฟจ.อํานาจเจริญ 

   800 ทอน       380,920.00  

25 รหัสพัสดุ 1000110001 คอน,คอนกรีตอัดแรง 100x100x2,500 มม. 
จุดจัดสง กฟอ.เดชอุดม 

  1,000 ทอน       476,150.00  

26 รหัสพัสดุ 1000110004 คอน,คอนกรีตอัดแรง 120x120x2,500 มม. 
จุดจัดสง กฟจ.กาฬสินธุ 

   410 ทอน      285,155.00  

 

5. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 

       ราคากลางพัสดุประจําป 2563 ครั้งที่ 2 ของการไฟฟาสวนภูมิภาค ตามอนุมัติ รผก.(อ) ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 
 

6. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน  

   6.1 นายพลัฏฐ พรรักษมณีรัฐ      รก.กค.(ฉ2)      ประธานกรรมการ 
  6.2 นายไพโรจน ชลัมพุช       วศก.8 กกค.(ฉ2)  กรรมการ   
      6.3 นายปรีชา จันทรเทศ    หผ.ธท.กบล.(ฉ2) กรรมการ  
 

 


