
                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 

จาก     พชง.3 ถึง    ผจก.กฟส.อ.ทญ. 
เลขที ่   ต.2 ทญ.(กป.)    วันที ่ 
เรื่อง    รายงานขอซ้ือ/ขอจาง     

 

เรียน    ผจก.กฟส.อ.ทญ.ผาน หผ.กป. 
 

 ดวย แผนกกอสรางและปฏิบัติการ มีความประสงคจะขอจางเหมา ตัดลิดรอนตนไมใกลแนวระบบ
จําหนายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาพรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จํานวน ......1......งาน (รวม....32....รายการ) ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

๑. เหตุผลและความจําเปนที่ตองจาง เพื่อปองกันระบบจําหนายและเพ่ือความมั่นคงในการ
จายกระแสไฟฟา 
๒. รายละเอียดของงานที่จะจางเหมามีดังนี ้
 

 แผนงานที่ 1 จํานวน 32 ไลน 
1.๑  TYI8F-01    บ.ควนอุโบสถ       1.17  TYI8F-39    บ.ไสหรา 

  1.2  TYI8F-03    บ.ทาสะทอน                 1.18  TYI8F-40 บ.ไสหราใน 
  1.3  TYI8F-04    บ.พอโกบ-ทับควาย           1.19  TYI8F-41    บ.โคกเคี่ยม 
  1.4  TYI8F-05    บ.พอโกบ-คลองหมื่นเพชร  1.20  TYI8F-42    บ.บางวงค 

 1.5  TYI8F-06    บ.พอโกบเหนือ               1.21  TYI8F-43    บ.ยานเชี่ยว 
1.6  TYI8F-08    บ.หวยรื่น        1.22  TYI8F-45    บ.คลองเพรียง 

1.7  TYI8F-09    บ.เหมืองยิปซั่ม      1.23  TYI8F-45/1 บ.ชลประทานคลองเพรียง 
1.8  TYI8F-10    บ.ลุม                           1.24  TYI8F-46     บ.ควนยูง 
1.9  TYI8F-14    บ.ตาราง                       1.25  TYI8F-47     อางน้ําทุงกรวด 
1.10  TYI8F-13    บ.เหมืองเขาหลัก           1.26  TYI8F-48     บ.เขาใหญ 
1.11  TYI8F-15    บ.เหมืองยิปซั่ม BS         1.27  TYI8F-49     บ.ทาหิน 
1.12  TYI8F-16    บ.หนาเขา                   1.28  TYI8F-50     บ.ควนตอ 
1.13  TYI8F-17    บ.หวยรื่นใน                 1.29  TYI8F-50/1 บ.บางพอ 
1.14  TYI8F-18    บ.น้ําผุด                      1.30  TYI8F-51/1 บ.บนควน 
1.15  TYI8F-23    บ.หนองขี้นาค               1.31  TYI8F-54    บ.บางรูป-ถนนจุฬาภรณ 
1.16  TYI8F-36    บ.ปากสังข                   1.32  TYI8F-57    บ.บางรูปใน 

 
 
 

     ระยะทางตัดตนไมรวม  63.70 กม. ราคากลางเปนเงิน  143,877.89  บาท  แยกเปนดังนี้ 
 ๑.  หนาแนน              9.96  กม.  ราคากลาง              36,513.36 บาท 

            ๒.  ปานกลาง        46.35 กม.    ราคากลาง              97,659.45 บาท       
 ๓.  เบาบาง          7.05   กม. ราคากลาง                9,658.50 บาท                    
 ๔.  ที่โลง          0.34 กม.    ราคากลาง                     46.58 บาท 

        ๕.  ไมมีตนไม           -  กม.    ราคากลาง               -          บาท 

 
 



 

๓. ราคากลางของงานที่ จะจางเปนการจางเหมารายปตามหนังสือ ที่ ต.2 กบษ.(ตบ.) 1556/2564  
ลว. 6 ส.ค. 64 

           4. ระยะทางตัดตนไมรวม       63.70 กม. ราคากลางเปนเงิน  143,877.89  บาท  แยกเปนดังนี้ 
 ๑.  หนาแนน              9.96  กม.  ราคากลาง             36,513.36  บาท 

            ๒.  ปานกลาง        46.35 กม.    ราคากลาง             97,659.45  บาท       
 ๓.  เบาบาง          7.05   กม. ราคากลาง              9,658.50   บาท                    
 ๔.  ที่โลง          0.34 กม.    ราคากลาง                  46.58    บาท 

        ๕.  ไมมีตนไม           -  กม.    ราคากลาง               -          บาท 

 
 
 

จํานวนทั้งหมด  เปนเงินรวม     143,877.89.-บาท 
                                           ภาษี 7 % =    10,071.45.-บาท  

               รวมเปนเงินทั้งสิ้น     153,949.34.-บาท    
 
 

                     โดยเบิกจายจากงบจางเหมาตัดตนไมประจําป รหัสบัญชี 53050020  
ศูนยตนทุน K307401011  

 
 
 
 

5. กําหนดสงมอบงานจางงวดที่ 1 ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง 
   
 
 
 

6. วิธีจาง ดําเนินการจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 56 (2) (ข) เนื่องจากการจัดซื้อจัดจางครั้งนี้มีราคา 
ไมเกิน 500,000.00 บาท และดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัด 
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 79 

 
7. เห็นสมควรใหเจาหนาที่พัสดุโดย นายนิพิฐพนธ์  ทองชิต ตําแหนง พชง. 3 ผกป.กฟส.อ.ทญ. 
เปนผูตกลงราคากับผูรับจางโดยตรง และแตงตั้งคณะกรรมตรวจรับงานจางตาม  คําสั่งที่ ทญ.(พ.) 
044/2564 ลว. 28 ธ.ค. 2564 ดังรายชื่อ 
1. นาย อติกันต  หนูทอง         พชง.4 บต.กฟส.อ.ทญ. ประธานกรรมการ 
2. นาย ปณิธาน  บางโรย          พชง.3 ผกป.กฟส.อ.ทญ.  กรรมการ 
3. นาย สุรชัย  สงคสุภา      พชง.3 ผกป.กฟส.อ.ทญ.  กรรมการ 
 
ทั้งนี้เปนอํานาจของ ผจก.กฟส.อ.ทุงใหญ  ตามคําสั่ง กฟภ.ที่พ (ม.)69/62 สั่ง ณ.วันที่ 15 ต.ค. 62 
จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาหากเห็นชอบ ขอไดโปรดอนุมัติใหดําเนินการจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
ตามมาตราที่ 56 (2) (ข) ตามรายละเอียดในรายงาน ขอจัดจางดังกลาวขางตน 

............................... 
 

  
 
 
 

 
 
 

เห็นชอบและลงนามแลว้ 

 

 

(..........................................) 

ผูที้�ไดรั้บมอบอาํนาจ จาก ผวก. 


