
 
 

 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสด ุ

 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 

ชื่อโครงการ จัดซื้ออุปกรณ์สายยึดโยง พัสดุรองปี 2564  (จ านวน 15 รายการ) 
เงินงบประมาณโครงการทั้งสิน้        17,693,098.42       บาท 

(สิบเจ็ดลา้นหกแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าสิบแปดบาทสีส่ิบสองสตางค์) ซึ่งเปน็ราคาที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 
 ราคากลาง รายละเอียดตามตาราง การจัดซื้อเลขที่โครงการ N2.EB(จซ.)-01-2564 
 

ที่ รายการ จ านวน ราคากลาง 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

(7%) 
วงเงินรวมภาษ ี

1 
 

รหัส 1010000100  เหล็กรูปรางน้ า  
ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม. 

1,500  อัน 
@ 799.00 

1,198,500.00 
@55.93       

83895.00 
@854.93      

1,282,395.00 

2 
รหัส 1010010003  เหล็กฉาก รับ
สายล่อฟา้ทางตรงขนาด 65x65x6 มม. 
ยาว 2,250 มม. 

1,600  อัน 
@ 537.00     

859,200.00 
@37.59       

60,144.00 
@574.59      

919,344.00 

3 
รหัส 1010100002   
ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404 

44,300  เมตร 
@ 14.90    

660,070.00 
@1.043       
46,204.9 

@15.943.00      
706,274.90 

4 
รหัส 1010100004   
ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404 

93,600  เมตร 
@ 29.80     

2,789,280.00 
@2.086       

195,249.60 
@31.886      

2,984,529.60 

5 
รหัส 1010100006   
ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404 

29,300  เมตร 
@ 55.00     

1,611,500.00 
@3.85       

112,805.00 
@58.85      

1,724,305.00 

6 
รหัส 1010210000  ก้านสมอบก แบบห่วง
กลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม. (แบบ arc 
welded oval eye) 

4,950  ชิ้น 
@ 168.00     

831,600.00 
@11.76       

58,212.00 
@179.76      

889,812.00 

7 
รหัส 1010210003  ก้านสมอบก แบบห่วง
สองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม. 

500  ชิ้น 
@ 330.00     

165,000.00 
@23.10       

11,550.00 
@353.10      

176,550.00 

8 
รหัส 1010210300   
แผ่นห่วง ส าหรับสายยึดโยง 30 องศา 

2,500  อัน 
@ 23.00     

57,500.00 
@1.61       

4,025.00 
@24.61      

61,525.00 

9 
รหัส 1010210304  กายทิมเบิ้ล ส าหรับ
สายยึดโยง 50-95 ต.มม. 

1,900  อัน 
@ 6.10     

11,590.00 
@0.427       
811.30 

@6.527      
12,401.30 

10 
รหัส 1010220002  กราวด์ร็อด ขนาด 
60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร 

10,747  ชิ้น 
@ 393.00     

4,223,571.00 
@27.51       

295,649.97 
@420.51      

4,519,220.97 

11 
รหัส 1010230000  ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว 
เอ็ม 8 (ไวร์ โร๊ป คลิ้ฟ) 

54,000  ชิ้น 
@ 5.95     

321,300.00 
@0.4165       
22,491.00 

@6.3665      
343,791.00 

12 
รหัส 1010230001   
ยูแคล้มป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โร๊ป คลิ้ฟ) 

17,950  ชิ้น 
@ 34.10     

612,095.00 
@2.387       

42,846.65 
@36.487      

654,941.65 
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ที ่ รายการ จ านวน ราคากลาง 
ภาษีมูลคา่เพิ่ม 

(7%) 
วงเงินรวมภาษ ี

13 
รหัส 1010230205   
กราวด์วายร์แคล้มป์ แบบ เจ 1152 

6,000  ชิ้น 
@ 15.30     

91,800.00 
@1.071       
6,426.00 

@16.371      
98,226.00 

14 
รหัส 1050100003  เหล็กจับขอบถัง 
หม้อแปลง ส าหรับยึดสายแรงต่ า 

1,000  ชิ้น 
@ 38.20     

38,200.00 
@2.674       
2,674.00 

@40.874      
40,874.00 

15 
รหัส 1080040001   
ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216 

9,366  ท่อน 
@ 23.30     

218,227.80 
@1.631       

15,275.946 
@24.931      

233,503.746 
 

ที่มาของราคากลาง เป็นราคาตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน อนมุัติ รผก.(อ) ลว.30 ก.ค.2563 หนังสือขออนุมัติก าหนด
ราคากลางพัสดปุระจ าปี 2563 คร้ังที่ 2 เลขที่กวผ.(ก.)-15132/2563 ลว.30 ก.ค.2563 

 

2. คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
 อุปกรณ์สายยึดโยง พัสดุรองปี 2564 (จ านวน 15 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 
 

 
 


