
 
 

 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสด ุ

 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 

ชื่อโครงการ จัดซื้ออุปกรณ์โลหะ ตามโครงการพฒันาระบบสง่และจ าหนา่ย ระยะที่ 2 แผนที่ 4  
(จ านวน 16 รายการ) 
 เงินงบประมาณโครงการทั้งสิน้  16,733,730.00  บาท 
(สิบหกล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสบิบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมลูค่าเพิม่ 
 ราคากลาง รายละเอียดตามตาราง การจัดซื้อเลขที่โครงการ N2.EB(จซ.)-15-2564 
 

ที ่ รายการ จ านวน 
 

ราคากลาง 
 

ภาษีมูลคา่เพิ่ม 
(7%) 

วงเงินรวมภาษ ี

1 
 

รหัสพสัดุ 1010110200   
สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม. 

3,000 ช้ิน 
@15.50 

46,500.00 
@1.085 
3,255.00 

@16.585 
49,755.00 

2 
รหัสพสัดุ 1010110201   
สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม. 

102,000 ช้ิน 
@18.20 

1,856,400.00 
@1.274 

129,948.00 
@19.474 

1,986,348.00 

3 
รหัสพสัดุ 1010110202   
สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม. 

63,300 ช้ิน 
@19.90 

1,259,670.00 
@1.393 

88,176.90 
@21.293 

1,347,846.90 

4 
รหัสพสัดุ 1010110203   
สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม. 

100,900 ช้ิน 
@24.90 

2,512,410.00 
@1.743 

175,868.70 
@26.643 

2,688,278.70 

5 
รหัสพสัดุ 1010110205   
สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม. 

20,000 ช้ิน 
@33.20 

664,000.00 
@2.324 

46,480.00 
@35.524 

710,480.00 

6 
รหัสพสัดุ 1010110206   
สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม. 

12,600 ช้ิน 
@37.60 

473,760.00 
@2.632 

33,163.20 
@40.232 

506,923.20 

7 
รหัสพสัดุ 1010120001   
สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม. 

1,400 ช้ิน 
@45.20 

63,280.00 
@3.164 
4,429.60 

@48.364 
67,709.60 

8 
รหัสพสัดุ 1010130001  
 สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x450 มม. 

12,890 ช้ิน 
@54.40 

701,216.00 
@3.808 

49,085.12 
@58.208 

750,301.12 

9 
รหัสพสัดุ 1010130002   
สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x500 มม. 

7,000 ช้ิน 
@59.20 

414,400.00 
@4.144 

29,008.00 
@63.344 

443,408.00 

10 
รหัสพสัดุ 1010130003   
สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x600 มม. 

10 ช้ิน 
@72.70 
727.00 

@5.089 
50.89 

@77.789 
777.89 

11 
รหัสพสัดุ 1010140001   
สลักห่วงกลม เอ็ม 16x200 มม. 

1,200 ช้ิน 
@36.80 

44,160.00 
@2.576 
3,091.20 

@39.376 
47,251.20 

12 
รหัสพสัดุ 1010180001   
นัทรูปห่วง เอ็ม 16 ดิน 582 

11,080 อัน 
@29.90 

331,292.00 
@2.093 

23,190.44 
@31.993 

354,482.44 
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ที ่ รายการ จ านวน 
 

ราคากลาง 
 

ภาษีมูลคา่เพิ่ม 
(7%) 

วงเงินรวมภาษ ี

13 

รหัสพสัดุ 1010180100  
 แหวนรองแบบเรียบ ประเภทจตัรุัสขนาดใหญ่  
52x52x4.5 มม.เส้นผา่นศูนย์กลางรู 18 มม. 
มอก.258 

247,000 อัน 
@3.61 

891,670.00 
@0.2527 
62,416.90 

@3.8627 
954,086.90 

14 
รหัสพสัดุ 1010180201  แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง  

60x60x5 มม. เส้นผา่นศูนย์กลางรู 22 มม. 
3,250 อัน 

@5.34 
17,355.00 

@0.3738 
1,214.85 

@5.7138 
18,569.85 

15 
รหัสพสัดุ 1010180301  แหวนรองแบบสปริง  
ขนาดระบุ 16 มม. ประเภทใช้งานท่ัวไป มอก.259 

3,000 อัน 
@2.40 

7,200.00 
@0.168 
504.00 

@2.568 
7,704.00 

16 
รหัสพสัดุ 1010200001   
เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม. 

5,300 อัน 
@47.70 

252,810.00 
@3.339 

17,696.70 
@51.039 

270,506.70 
 

ที่มาของราคากลาง เป็นราคาตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน อนมุัติ รผก.(อ) ลว.30 ก.ค.2563 หนังสือขออนุมัติก าหนด
ราคากลางพัสดปุระจ าปี 2563 คร้ังที่ 2 เลขที่กวผ.(ก.)-35132/2563 ลว.30 ก.ค.2563 

 

2. คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
 อุปกรณ์โลหะ ตามโครงการพัฒนาระบบสง่และจ าหนา่ย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 (จ านวน 16 รายการ)  

(สเปคตามเอกสารแนบ) 
 

3. การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
1) ทางไปรษณีย์  :  แผนกจัดซื้อและจัดจา้ง กองบัญชี การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคเขต2 (ภาคเหนือ)  

    จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 350/9 หมู่ที่7 ถนนมิตรภาพ ต าบลสมอแข  
    อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพษิณุโลก 65000 

2)  ทางโทรศัพท์ : 0-5532-0075 
3)  ทางโทรสาร : 0-5532-0196 
4)  Email   : sasita.rak@pea.co.th 

 

4. การรับฟังความคิดเห็น 
 รับฟังความคิดเห็น 
 ผู้ประกอบการสามารถเสนอแนะความคิดเห็นเก่ียวกับ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ฉบับนี้ ได้ที่ 
 สถานที่ติดต่อ : แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2 (ภาคเหนือ) จังหวัด พิษณุโลก 
 โทรศัพท์   :  0-5532-0075 
 EmailAddress  : sasita.rak@pea.co.th 
 

5. ข้อตกลงคุณธรรม 
ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการนี้ จะต้องลงนามในข้อตกลงคุณธรรม ซึ่งเป็นเอกสารที่ต้องยื่น

พร้อมกับเอกสารเสนอราคา หากไม่ลงนามในข้อตกลงคุณธรรม จะไม่มีสทิธิเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการนี้ 
(ข้อตกลงคุณธรรมตามเอกสารแนบ) 

 
 


