
    แบบ บก.01 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสรา้ง 

 

1. ช่ือโครงการ   งานจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าบ้านโพธ์ิ - สถานีไฟฟ้าเกาะโพธ์ิ 
                      (บริษทัเอ็มไพร์สตีล) และตัดจ่ายหน้าสถานีไฟฟ้าเกาะโพธิ์ จังหวัดฉะเชงิเทรา ตามโครงการพัฒนา

ระบบส่งและจาํหน่าย ระยะที ่2 แผนงานที ่2 
 การเสนอราคาโดยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  

ตามประกวดราคาเลขที่ จร.06/2564

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองจัดการงานระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  72,367,383.83 บาท (รวมภาษีมูลคา่เพ่ิม) 

4. ลักษณะงานโดยสังเขป 
          ดําเนินการก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ตามแผนผังเลขที่ HA2-A1/633019 จํานวน 42 แผ่น        

สรุปรายละเอียดได้ดังน้ี 
2.1 งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี พ้ืนที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา (ช่วง C - F - G) 
 แผนกงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี 
  (1) ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 22 เมตร จํานวน 46 ต้น 
  (2) ติดต้ังสายส่งไฟฟ้า ดังน้ี 
    - ติด ต้ังสายอลูมิ เ นียมเปลือยขนาด  400 ตารางมิลลิ เมตร  จํานวน  6 สาย 

     แบบวงจรเด่ียว สายไฟฟ้าคู่ (SD) ระยะทาง 2,969 วงจร-เมตร  
    - ติดต้ังสาย Overhead Ground Wire (OHGW) ขนาด 35 ตารางมิลลิเมตร 

     ระยะทาง 2,969 วงจร-เมตร  
 2.2 งานก่อสร้างสายส่งระบบ  115 เควี  พ้ืนที่ รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา
อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา (ช่วง C - F - G) 

  (1) แผนกงานรื้อถอน (วัสดุรื้อถอนพร้อมส่งคืนคลังพัสดุ กฟภ. ตามท่ีกําหนด) ดังน้ี  
    - รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด 400 ตารางมิลลิเมตร จํานวน 6 สาย  

     แบบวงจรเด่ียว สายไฟฟ้าคู่ (SD) ระยะทาง 322 วงจร-เมตร 
    - รื้อถอนสาย Overhead Ground Wire (OHGW) ขนาด 35 ตารางมิลลิเมตร 

     ระยะทาง 322 วงจร-เมตร 
   (2) แผนกงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี  
    (2.1) ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 22 เมตร จํานวน 189 ต้น 
    (2.2) ติดต้ังสายส่งไฟฟ้า ดังน้ี 
      - ติดต้ังสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด 400 ตารางมิลลิเมตร จํานวน 6 สาย 
       แบบวงจรเด่ียว สายไฟฟ้าคู่ (SD) ระยะทาง 8,309 วงจร-เมตร 
      - ติด ต้ั งสายอลูมิ เ นี ยมเปลื อย  ขนาด  400 ตารางมิลลิ เมตร  จํ านวน 
       12 สาย แบบวงจรคู่ สายไฟฟ้าคู่ (DD) ระยะทาง 526 วงจร-เมตร 
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      - ติดต้ังสาย Overhead Ground Wire (OHGW) ขนาด 35 ตารางมิลลิ เมตร 
       ระยะทาง 8,572 วงจร-เมตร (นําสายอลูมิเนียมเปลือยพร้อมสาย
       OHGW ที่ได้จากการร้ือถอนมาใช้งานใหม่โดยพาดที่เดิม ระยะทาง 
       322 วงจร-เมตร)  
 2.3 งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี  พ้ืนที่ รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (ช่วง C - F - G) 
  แผนกงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี 

  (1) ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 22 เมตร จํานวน 126 ต้น 
  (2) ติดต้ังสายส่งไฟฟ้า ดังน้ี 
    - ติด ต้ังสายอลูมิ เ นียมเปลือยขนาด  400 ตารางมิลลิ เมตร  จํานวน  6 สาย 

     แบบวงจรเด่ียว สายไฟฟ้าคู่ (SD) ระยะทาง 7,588 วงจร-เมตร   
    - ติดต้ังสาย Overhead Ground Wire (OHGW) ขนาด 35 ตารางมิลลิเมตร 

     ระยะทาง 7,588 วงจร-เมตร  
 2.4 งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี พ้ืนที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอเกาะจันทร์ 
จังหวัดชลบุรี (ช่วง H - I) 

  (1) แผนกงานรื้อถอน (วัสดุรื้อถอนพร้อมส่งคืนคลังพัสดุ กฟภ. ตามท่ีกําหนด) ดังน้ี  
    - รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด 400 ตารางมิลลิเมตร จํานวน 6 สาย  

     แบบวงจรเด่ียว สายไฟฟ้าคู่ (SD) ระยะทาง 222 วงจร-เมตร 
    - รื้อถอนสาย Overhead Ground Wire (OHGW) ขนาด 35 ตารางมิลลิเมตร 

     ระยะทาง 222 วงจร-เมตร 
   (2) แผนกงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี  
    (2.1) ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 22 เมตร จํานวน 38 ต้น 
    (2.2) ติดต้ังสายส่งไฟฟ้า ดังน้ี 
      - ติดต้ังสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด 400 ตารางมิลลิเมตร จํานวน 6 สาย 
       แบบวงจรเด่ียว สายไฟฟ้าคู่ (SD) ระยะทาง 2,476 วงจร-เมตร 
      - ติด ต้ั งสายอลูมิ เ นี ยมเปลื อย  ขนาด  400 ตารางมิลลิ เมตร  จํ านวน 
       12 สาย แบบวงจรคู่ สายไฟฟ้าคู่ (DD) ระยะทาง 228 วงจร-เมตร 
      - ติดต้ังสาย Overhead Ground Wire (OHGW) ขนาด 35 ตารางมิลลิ เมตร 
       ระยะทาง 2,590 วงจร-เมตร (นําสายอลูมิเนียมเปลือยพร้อมสาย
       OHGW ที่ได้จากการร้ือถอนมาใช้งานใหม่โดยพาดที่เดิม ระยะทาง 
       222 วงจร-เมตร)  
   (3) แผนกงานก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 115 เควี  
    (3.1) ติดต้ัง Riser Pole จํานวน 2 ชุด 
    (3.2) ก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดิน ดังน้ี 
      - ก่อสร้างท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดิน HDPE แบบ HDD (Horizontal
       Directional Drilling) ขนาด 1-75 และ 4-160 มิลลิเมตร ระยะทาง
       150 เมตร 
      - ติดต้ังสายเคเบิลใต้ดินทองแดงชนิดแกนเด่ียวขนาด 800 ตารางมิลลิเมตร 
       จํานวน 6 สาย ระยะทาง 75 วงจร-เมตร
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5. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่  28 เมษายน 2564 เป็นเงิน 66,311,110.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

6. บัญชีประมาณการราคากลาง  
6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ทั้งโครงการ) (แบบ ปร.6) 
6.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.5ก) 
6.3 แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) 

7. รายช่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
     1) นายสมชาย             แซห่ยุ่น                   (ประธานคณะกรรมการ) 
     2) นายนพดล              สุทนต์ธรรมกาญจน์     (กรรมการ) 
     3) ว่าที่ร้อยตรีจีราวัฒน์   ชัยนุพัทย์                (กรรมการและเลขานุการ) 
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