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ตามโครงการพัฒนาระบบสงและจําหนาย ระยะที่ 2 แผนที่ 4
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3 วงเงนิงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 19,298,302.79  บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม)

4 วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  ณ วันที่ วันที่อนุมัติรางขอบเขตของงานฯ และกําหนดราคากลาง

เปนเงิน 17,748,694.37  บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม)

รายการที่ 1  รหัส 1020200000 -  ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม. เปนเงิน 113,634.00        บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม)

ราคา/หนวย(ถามี) 192.60              บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม)

รายการที่ 2  รหัส 1020200002 -  ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม. เปนเงิน 513,600.00        บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม)

ราคา/หนวย(ถามี) 160.50              บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม)

รายการที่ 3  รหัส 1020200003 -  COVERED TIE WIRE.AL.4.0 MM. เปนเงิน 1,176,022.37     บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม)

ราคา/หนวย(ถามี) 8.06                 บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม)

รายการที่ 4  รหัส 1020260202 -  PREFORMED D/E,SAC 22KV 50SQ.MM. เปนเงิน 846,733.80        บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม)

21.80MM ราคา/หนวย(ถามี) 64.20               บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม)

รายการที่ 5  รหัส 1020400002 -  หลอดตอสายชนิดบีบ รับแรงดงึสายอลูมิเนยีม เปนเงิน 11,400.53         บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม)

50 ต.มม. ราคา/หนวย(ถามี) 10.51               บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม)

รายการที่ 6  รหัส 1020400004 -  หลอดตอสายชนิดบีบ รับแรงดงึสายอลูมิเนยีม เปนเงิน 32,100.00         บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม)

95 ต.มม. ราคา/หนวย(ถามี) 21.40               บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม)

รายการที่ 7  รหัส 1020410002 -  หลอดตอสายชนิดบีบ ไมรับแรงดึงสายอลูมิเนียม เปนเงิน 17,979.85         บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม)

 50 ต.มม. ราคา/หนวย(ถามี) 6.71                 บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม)

รายการที่ 8  รหัส 1020300102 -  พีจี. คอนเนคเตอรสลักคู สําหรับสายอลมูิเนียม เปนเงิน 66,073.36         บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม)

อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนยีมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม. ราคา/หนวย(ถามี) 16.37               บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม)

รายการที่ 9  รหัส 1020300103 -  พีจี. คอนเนคเตอร 3 สลัก สําหรับสายอลูมิเนยีม เปนเงิน 996,651.50        บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม)

อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนยีมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม. ราคา/หนวย(ถามี) 53.50               บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม)

รายการที่ 10  รหัส 1020310001 -  คอนเนคเตอรเขาปลายสายอลมูเินียม เปนเงิน 27,563.20         บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม)

50-70 ต.มม. ราคา/หนวย(ถามี) 19.69               บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม)

รายการที่ 11  รหัส 1020310002 -  คอนเนคเตอรเขาปลายสายอลมูเินียม เปนเงิน 196,238.00        บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม)

95-120 ต.มม. ราคา/หนวย(ถามี) 37.66               บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม)

รายการที่ 12  รหัส 1020420102 -  หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา เปนเงิน 6,162.77           บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม)

สําหรับสายอลมูเินียม 50 ต.มม. ราคา/หนวย(ถามี) 8.24                 บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม)

รายการที่ 13  รหัส 1020420104 -  หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา เปนเงิน 88,451.55         บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม)

สําหรับสายอลมูเินียม 95 ต.มม. ราคา/หนวย(ถามี) 17.87               บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม)

รายการที่ 14  รหัส 1020440112 -  เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโคง เปนเงิน 12,303,377.88    บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม)

ระบบ 22 เควี และ 33 เควี ตามแบบเลขที่ SA4-015/44007 ราคา/หนวย(ถามี) 1,384.58           บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม)

รายการที่ 15  รหัส 1020180001 -  เทปไฟฟาพีวีซี.ใชภายนอกมวนขนาด เปนเงิน 108,938.84        บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม)

 0.18x19x10,000 มม.มอก.386 ราคา/หนวย(ถามี) 7.90                 บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม)

รายการที่ 16  รหัส 1020180003 -  เทปพันเคเบิ้ลอากาศแรงสงู ขนาด 3/4"x30' เปนเงิน 1,243,766.72     บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม)

ราคา/หนวย(ถามี) 42.59               บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม)

ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย

ช่ือโครงการ จัดซื้อพัสดุรองป 2564 ประเภทอุปกรณประกอบสายไฟ จํานวน 16 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)15/2564) 

หนวยงานเจาของโครงการ กองบัญชี การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนอื) จังหวัดเชียงใหม การไฟฟาสวนภูมิภาค
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5.1 รายการที่ 1, 2, 6, 9, 11 และ 15 ใชราคาตามอนุมัติผูชวยผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนอื) จ.เชียงใหม  

ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 ทายหนังสือ กบญ.(น1) เลขที่ น.1กบญ.(จซ.)1036/2564  ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 เห็นชอบแผนการจัดซื้อพัสดุรอง

ป 2564 ประเภทอุปกรณประกอบสายไฟ 

จํานวน 16 รายการ  (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)15/2564) ตามโครงการพัฒนาระบบสงและจําหนาย ระยะที่ 2 แผนที่ 4

5.2 รายการที่ 3 - 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14 และ 16   ใชราคากลางของการไฟฟาสวนภูมิภาค ป 2564 คร้ังที่ 1 ตามอนมุัติ

รองผูวาการสายงานสนับสนุนองคกร  การไฟฟาสวนภูมิภาค ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 ทายหนังสือ กวผ. เลขที่ กวผ.(บข.)150/2564  

ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564
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6.1 นายวันชัย  ยิ้มปราณี ผูอาํนวยการฝายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนอื) จ.เชียงใหม

6.2 นายโสภณ  งามขํา ผูอาํนวยการกองกอสรางและบริหารโครงการ การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนอื) จ.เชียงใหม

6.3 นายคณรัศมิ์ ยศสุข ค้ําชู หัวหนาแผนกจัดการงานโครงการกอสรางสายสงและสถานีไฟฟา กองกอสรางและบริหารโครงการ 

การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนอื) จ.เชียงใหม

แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 

รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน 


