
แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ
1        3,382,387.70        3,505,790.80 ประกวดราคา

       3,382,387.70        3,505,790.80 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด        3,202,071.30

2. บริษัท อีร่า จ ากัด        3,089,261.20 บริษัท อีร่า จ ากัด       3,089,261.20 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

2  3,323,313.00         3,270,562.00 ประกวดราคา

 3,323,313.00         3,270,562.00 1. บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค 
แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด

       2,215,542.00

2. บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป
 จ ากัด

       2,020,363.30

3. บริษัท เจพีซี อีเล็กทริค 
คอร์ป จ ากัด

       1,972,887.40 บริษัท เจพีซี อีเล็กทริค คอร์ป
 จ ากัด

      1,972,887.40 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

3        2,502,890.50        2,074,451.80 ประกวดราคา

       1,323,750.50        1,025,017.20 1. บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด (มหาชน)

       1,021,220.84 บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด (มหาชน)

      1,021,220.84 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

       1,179,140.00        1,049,434.60 1. บริษัท เอ เอ อีเลคทริ ไล 
จ ากัด

          978,686.20 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

2. บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

          867,847.04

4        2,816,539.60        2,816,539.60 ประกวดราคา

       2,816,539.60        2,816,539.60 1. บริษัท ลูกถ้วย จ ากัด        2,847,098.80 บริษัท ลูกถ้วย จ ากัด       2,816,539.60 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
เทา่กับราคากลาง

2. บริษัท ซันเซอรา จ ากัด        2,852,192.00

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
029/2560 ลงวันที่ 
15 พฤษภาคม 2560

- ลูกถ้วยไลน์โพสทไ์ทพ์ 33 เควี แบบ 57-3L มอก.1077 สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
022/2560 ลงวันที่ 
16 พฤษภาคม 2560

๒. เทปพันเคเบลิอากาศแรงสูง ขนาด 3/4 นิ้ว x 30 ฟุต

จัดซ้ือลูกถ้วยไลน์โพสทไ์ทพ์ 33 เควี แบบ 57-3L มอก.1077    
 จ านวน 1 รายการ (วงเงินจัดซ้ือรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จัดซ้ือพัสดุรองป ี๒๕๖๐ ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Form 
No.๙๘-๓) จ านวน ๒ รายการ  (วงเงินจัดซ้ือรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๑. เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม. มอก.
386

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
023/2560 ลงวันที่ 
15 พฤษภาคม 2560

จัดซ้ือพัสดุรองป ี๒๕๖๐ กราวด์ร็อด ขนาด ๖๐x๖๐x๕ มม. ยาว ๒
 เมตร (Form No. ๙๓-๕) จ านวน ๘,๑๑๐ ชุด (วงเงินจัดซ้ือรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
024/2560 ลงวันที่ 
24 พฤษภาคม 2560

จัดซ้ือพัสดุรองป ี๒๕๖๐ ฟิวส์สวิตช์แรงต่ า ๑x๔๐๐ แอมป ์๕๐๐ 
โวลท ์(Form NO.๐๖-๕ สเปค RPRO-๐๑๙/๒๕๕๒) จ านวน 
๔,๙๓๐ ชุด (วงเงินจัดซ้ือรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ฟิวส์สวิตช์แรงต่ า 1x400 แอมป ์500 โวลท์

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต้) จ.นครศรธีรรมราช

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

หนา้ที ่1 จาก 20



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต้) จ.นครศรธีรรมราช

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

5        8,044,495.40        7,931,554.76 ประกวดราคา

       2,288,237.80        2,253,381.48 1. บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี 
จ ากัด

       2,232,821.43

2. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด        2,253,381.48
3. บริษัท ไฮโวลท ์พลัส เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

       1,957,316.76

4. บริษัท ไทยพัฒนกิจหม้อ
แปลงไฟฟ้า จ ากัด

       1,809,284.40 บริษัท ไทยพัฒนกิจหม้อแปลง
ไฟฟ้า จ ากัด

      1,809,284.40 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

5. บริษัท บา้นแก้ว พลาสติก 
จ ากัด

       2,245,157.46

6. บริษัท เจพีซี อีเล็กทริค 
คอร์ป จ ากัด

       2,241,045.45

       5,756,257.60        5,678,173.28 1. บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี 
จ ากัด

       5,657,475.20

2. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด        5,678,173.28
3. บริษัท ไฮโวลท ์พลัส เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

       4,401,791.68

4. บริษัท ไทยพัฒนกิจหม้อ
แปลงไฟฟ้า จ ากัด

       4,401,791.68 บริษัท ไทยพัฒนกิจหม้อแปลง
ไฟฟ้า จ ากัด

      4,339,697.44 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

5. บริษัท บา้นแก้ว พลาสติก 
จ ากัด

       5,674,723.60

6. บริษัท เจพีซี อีเล็กทริค 
คอร์ป จ ากัด

       5,674,723.60

6        1,370,135.00        1,320,166.00 สอบราคา

       1,284,000.00        1,237,776.00 1. บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี 
จ ากัด

       2,037,280.00

2. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด        1,232,640.00 บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด       1,232,640.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
020/2560 ลงวันที่ 
2 พฤษภาคม 2560

2. METER PLATE,SIZE 2x20x60 CM.

๑. CABLE PLATE,SIZE 2x20x20 CM.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
020/2560 ลงวันที่ 
2 พฤษภาคม 2560

จัดซ้ือพัสดุรองป ี๒๕๖๐ ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Form 
No.๑๒-๓) จ านวน ๒ รายการ ตามสอบราคาเลขที่ PEA (S๒) 
๐๖๑/๒๕๕๙ (วงเงินจัดซ้ือรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๑. ปรีฟอร์มเข้าปลายสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัดแกน
เด่ียว 33 เควี 185 ต.มม. และสายเคเบลิอากาศ 22 เควี 95 ต.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
021/2560 ลงวันที่ 
4 พฤษภาคม 2560

จัดซ้ือพัสดุรองตามแผนป ี๒๕๖๐ และ ป ี๒๕๕๙ (ปรับแผนคร้ังที่ 
๑/๒๕๕๙) ประเภทแปน้รองมิเตอร์ จ านวน ๒ รายการ  (วงเงิน
จัดซ้ือรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หนา้ที ่2 จาก 20



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต้) จ.นครศรธีรรมราช

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

            86,135.00             82,390.00 1. บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี 
จ ากัด

          111,601.00 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

7        4,603,996.00        4,562,801.00 ประกวดราคา เอกสารที่เสนอถูกต้อง
ตามเง่ือนไขที่ กฟภ.
ก าหนด และราคาต่ าสุด

8           921,805.00           940,958.00 สอบราคา  เอกสารที่เสนอถูกต้อง
ตามเง่ือนไข ที่ กฟภ. 
ก าหนด และราคาต่ าสุด

9           181,900.00           181,900.00 ตกลงราคา

10           172,500.00           114,944.75 ตกลงราคา

11        1,235,719.55        1,235,719.55 วิธีพิเศษ

ใบส่ังซ้ือ 3001289694 ลว.
30 พ.ค.2560

บริษัท บ ีแอนด์ แอล แมเจนเม้นท ์จ ากัด เสนอราคา 
181,900.-บาท

บริษัท เทค คอน แอนด์ แพลนนิ่ง จ ากัด เสนอราคา 
181,900.-บาท

จัดซ้ือเคร่ืองมือ/เคร่ืองใช้ จ านวน 2 รายการ (เคร่ืองวัดความหนา
สังกะสี และเวอร์เนีย)

บริษัท อิโตคิน เทคโนโลยี จ ากัด เสนอราคา
1. เคร่ืองวัดความหนาสังกะสี จ านวน 5 เคร่ือง เปน็เงิน
 85,600.-บาท
2. เวอร์เนียร ขนาด 8 นิ้ว จ านวน 5 ชุด เปน็เงิน 
7,490.-บาท

บริษัท อิโตคิน เทคโนโลยี จ ากัด 
1. เคร่ืองวัดความหนาสังกะสี จ านวน 5 เคร่ือง เปน็เงิน
 85,600.-บาท
2. เวอร์เนียร ขนาด 8 นิ้ว จ านวน 5 ชุด เปน็เงิน 
7,490.-บาท

เปน็ราคาต่ ากว่าราคา
กลาง ,เปน็ผู้เสนอราคา
ต่ าสุด และถูกต้อง
ตามสเปคอ้างอิงที่ การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ 3001289462 ลว.
30 พ.ค.2560

บริษัท นิด้า อิเลคตริค ไฮท ์เทสเตอร์ จ ากัด เสนอราคา
1.เคร่ืองวัดความหนาสังกะสี จ านวน 5 เคร่ือง เปน็เงิน 
105,395.-บาท
2 เวอร์เนียร ขนาด 8 นิ้ว จ านวน 5 ชุด เปน็เงิน 
13,375.-บาท

เช่าวงจรส่ือสาร IP-VPN จ านวน 27 วงจร (1 มิ.ย.60-31 พ.ค.
61)

1.บริษัท ทโีอท ีจ ากกัด (มหาชน) ราคาที่เสนอ 
1,059,942.-บาท

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ราคาที่เสนอ
 196,297.92.-บาท

เปน็ผู้ที่มีรายละเอียด
คุณสมบติัถูกต้อง และ
คุณลักษณะเฉพาะตรง
ตามเง่ือนไขที่ก าหนด 
และเสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ 3001284865 ลว.
18 พ.ค. 2560

2.บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ราคาที่
เสนอ 201,331.20.-บาท

๒. ปรีฟอร์มเข้าปลายสาย ส าหรับเคเบลิอากาศ 33 เควี อลูมิเนียม
 185 ต.มม.

จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ส ารองไฟฟ้า(UPS) บริษัท จีไอเอส จ ากัด เสนอราคา 180,830.-บาท
บริษัท จีไอเอส จ ากัด เสนอราคา 180,830.-บาท เปน็ผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด

,มีรายละเอียดถูกต้อง
ตามคุณลักษณะเฉพาะ
เปน็ราคาที่ไม่เกินกว่า
ราคากลาง และเปน็ผู้
เสนอราคาต่ าสุด

ประกวดราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารส านักงานพร้อมก่อสร้างร้ัว 
ถนน-ลาน รางระบายน้ า-บอ่พักและร้ือถอนส่ิงก่อสร้างเดิม กฟส.อ.
ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีประกวดราคา

1. บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จ ากัด เสนอราคา 
4,562,801.00 บาท หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วันดีการโยธา เสนอราคา 

4,547,821.00 บาท

สัญญา จ.(กม.)011/2560 
ลว.02/05/2560

2.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วันดีการโยธา เสนอราคา 
4,547,821.00 บาท

สอบราคาจ้างเหมางานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการ
ลูกค้า ที่ อาคารส านักงาน กฟส.อ.ทา้ยเหมือง จังหวัดพังงา

1.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอซีดีซี ก่อสร้าง เสนอราคา 
925,550.00 บาท หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอซีดีซี ก่อสร้าง เสนอราคา 

920,200.00 บาท

สัญญา จ.(กม.)-018/2560 
ลว.23/05/2560

2.นายธนกฤต ศรีหุ้น เสนอราคา 935,000.00 บาท

หนา้ที ่3 จาก 20



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต้) จ.นครศรธีรรมราช

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

12           138,000.00           138,000.00 ตกลงราคา

13             82,800.00 82,800.00            ตกลงราคา

14  2,100 บาท/เดือน 2,100บาท/เดือน ตกลงราคา

15
            32,895.00 32,895.00            ตกลงราคา

สฟฟ.ไชยา

16             25,145.00 25,145.00            ตกลงราคา บมจ.แพลนเน็ตคอมมิวนิเคชั่น  25,145 บาท เปน็ตัวแทนจ าหน่าย
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) รายเดียวในประเทศ

17             25,145.00 25,145.00            ตกลงราคา บมจ.แพลนเน็ตคอมมิวนิเคชั่น  25,145 บาท เปน็ตัวแทนจ าหน่าย
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) รายเดียวในประเทศ

18             35,203.00 35,203.00            ตกลงราคา เปน็ตัวแทนจ าหน่าย
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) รายเดียวในประเทศ

19             25,145.00 25,145.00            ตกลงราคา บมจ.แพลนเน็ตคอมมิวนิเคชั่น 25,145 บาท เปน็ตัวแทนจ าหน่าย
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) รายเดียวในประเทศ

20             22,020.60 16,050.00            ตกลงราคา 1.บริษัท อมรส่ือสารฯ    16,050 บาท
2.ร้านอาร์เอ็มซัพพลาย    16,692 บาท (รวมภาษ)ี
3.เอ ดี อีเลคทรอนิคส์ฯ    16,863.2 บาท

21             12,840.00 12,840.00            ตกลงราคา

22             13,910.00 13,910.00            ตกลงราคา
2 ชุด (รวมภาษ)ี2.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เจ เจ ฯ    14,980 บาท

อนุมัติ อก.รส.ต.2ลว. 2 พ.ค.60

ซ้ืออุปกรณ์ Battery Charger(PowerSupply) ร้าน เอส พี วี ซัพพลาย 13,910 บาท เปน็ผู้ทมีีคุณสมบติั,สเปค
ถูกต้อง และเสนอราคา

ต่ าที่สุด

P.O. No.  3001276400
 ลว. 25 พ.ค.60

1.ร้าน เอส พี วี ซัพพลาย    13,910 บาท

ซ้ือเคร่ืองมือวัดพิกัด GPS บริษัท จีไอเอส จ ากัด 12,840 บาท (รวมภาษ)ี เปน็ผู้ทมีีคุณสมบติั,สเปค
ถูกต้อง และเสนอราคา

ต่ าที่สุด

P.O. No.  3001276349
ลว. 20 เม.ย.60

1.บริษัท จีไอเอส จ ากัด   12,840 บาท
2.บริษัท ทเีค เทเลคอมฯ    13,375 บาท
3.บริษัท บ ีแอนด์ แอล แมนเนจฯ  13,696 บาท

ซ้ือเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุแบบมือถือ 2 ชุด บ.อมรส่ือสารแอนด์อีเลคโทรนิคส์ จ ากัด 16,050 บาท เปน็ผู้ทมีีคุณสมบติั,สเปค
ถูกต้อง และเสนอราคา

ต่ าที่สุด

P.O. No. 3001276329
ลว. 20 เม.ย.60

 25,145 บาท (รวมภาษ)ี
อนุมัติ อก.รส.ต.2 ลว. 2 พ.ค.60

บ.แพลนเน็ตคอมมิวนิเคชั่น จ ากัด(มหาชน)
 25,145 บาท (รวมภาษี 7%)

อนุมัติ อก.รส.ต.2 ลว. 2 พ.ค.60

จ้างซ่อม Mars Repeater Group 3
 ใช้งานที่เขาไม้เทา้สิบสอง จ.ภูเก็ต

บ.แพลนเน็ตคอมมิวนิเคชั่น จ ากัด(มหาชน)
 25,145 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

อนุมัติ อก.รส.ต.2 ลว. 2 พ.ค.60

จ้างซ่อม Mars Repeater Group 3
ใช้งานที่เขาไม้เทา้สิบสอง จ.ภูเก็ต

บจก.แพลนเน็ตคอมมิวนิเคชั่น   35,203 บาท บ.แพลนเน็ตคอมมิวนิเคชั่น จ ากัด(มหาชน)
 35,203 บาท (รวมภาษ)ี

จ้างซ่อม  Mars Repeater Group 4
 ใช้งานที่ เขาโต๊ะแซะ จ.ภูเก็ต

บ.แพลนเน็ตคอมมิวนิเคชั่น จ ากัด(มหาชน)

จ้างซ่อม  Mars Repeater Group 3
 ใช้งานที่เขาไม้เทา้สิบสอง จ.ภูเก็ต

จ้างซ่อมสายเคเบลิใยแก้วน าแสงเส้นทาง  สฟฟ.พุนพิน 1 - P.O No. 3001285004 
ลว.18 พ.ค. 2560

เปน็ผู้ทมีีคุณสมบติั,สเปค
ถูกต้อง และเสนอราคา

ต่ าที่สุด

บ.นครศรีสร้างงาน จ ากัด 29,440. บาท  (ไม่รวมภาษ)ี
1 บ.นครศรีสร้างงาน จ ากัด 29,440. บาท

 2 หจก.เอสอาร์โฟน แอนด์ เมเลคอม32,166.- บาท

 3. นายวีระชัย บวัศรี ราคา 31,964.-บาท

เช่าสถานที่สรรหาบคุคลภายนอกเข้าปฎิบติังานกับ กฟภ. และการ
สรรหาภายใน (โดยการปรับวุฒิพนักงาน) และกลุ่มลูกจ้าง กฟภ. 
เปน็พนักงานของ กฟต.2 ประจ าป ี2560

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เปน็เงิน 138,000 บาท
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เปน็เงิน 138,000 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติั รายละเอียด
ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 
กฟภ.ที่ก าหนด และ
ราคาที่เสนอเทา่กับราคา
กลาง

ใบส่ังซ้ือ 3001281203 ลว.5
 พ.ค. 2560

ซ้ือ FOM (Fiber Optic Multiplexer)  2 ชุด และ UPS 1000 
VA  2 ชุด

เช่า GPRS (Short Link Network) คจฟ.2
(ต่อเนื่องจากการเช่ารายเดิม)

อนุมัติ อก.รส.ต.2 
ลว. 30 พ.ค. 2560เช่าต่อเนื่องจากการหมด

สัญญาเก่า 3 ปี
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด  2,100 

บาท/เดือน
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด  2,100 
บาท/เดือน(เปน็การเช่าใช้งานต่อเนื่อง ระยะเวลาเช่า 3 
ป)ี

P.O. No.3001280175 
ลว. 4 พ.ค. 2560

เปน็ผู้ทมีีคุณสมบติั,สเปค
ถูกต้อง และเสนอราคา

ต่ าที่สุด

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วี.ซี.ท.ีเทรดด้ิง(ประเทศไทย)   
82,200 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นพเลิศ     85,800 บาท
บริษัท เจนัส เทรดด้ิง จ ากัด  88,000 บาท
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วี.ซี.ท.ีเทรดด้ิง(ประเทศไทย)  
82,200 บาท

หนา้ที ่4 จาก 20



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต้) จ.นครศรธีรรมราช

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

23             63,665.00 56,175.00            ตกลงราคา 1.ร้าน เอส พี วี ซัพพลาย    56,175 บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เจ เจ ฯ    59,920 บาท (รวมภาษ)ี
3.บริษัท วี.ท.ีเอส ออโตเมชั่นฯ    63,665 บาท

24 ซ้ืออุปกรณ์ส านักงาน               2,110.00 2,110.00              ตกลงราคา
(รวมภาษ)ี

25 ซ้ืออะไหล่วิทยุ             45,885.00 45,885.00            ตกลงราคา
(รวมภาษ)ี

26             17,655.00 17,655.00            ตกลงราคา 1.หา้งหุ้นส่วนสามัญภูเก็ตเรดิโอ 17,655 บาท
จังหวัดพังงา 2.บ.ภูเก็ต ควอลิต้ีพลัส จ ากัด 19,260 บาท (รวมภาษ)ี

3.บ.โมบายไลฟ์ จ ากัด 19,795 บาท
27             95,551.00 95,551.00            ตกลงราคา เปน็ตัวแทนจ าหน่าย

 (รวมภาษ)ี  95,551 บาท (รวมภาษ)ี รายเดียวในประเทศ

28 ค่าวัสดุส านักงาน ซ้ือคลิบด า,กระดาษถ่ายเอกสาร,ปากกา
(น.ส.ณิชาภัทร)

5,950.47              5,950.47              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              5,950.47 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             5,950.47 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000005593 ๕ ม.ค. ๖๐

29 ค่าวัสดุส านักงาน Toner HP 1 อัน เดือน ธ.ค.59 (ผรศ.) 4,943.93              4,943.93              ตกลงราคา บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์
 จ ากัด

              4,943.93 บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์
 จ ากัด

             4,943.93 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000008156 ๕ ม.ค. ๖๐

30 ค่าวัสดุส านักงาน ซ้ือคลิบหนีบ,กระดาษหอม,เมาส์,ปากกา
(นางปวีณา)

4,257.01              4,257.01              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              4,257.01 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             4,257.01 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000006354 ๕ ม.ค. ๖๐

31 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-378440 ประจ าเดือน
 ธค.59

48.00                   48.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    48.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   48.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000004085 ๕ ม.ค. ๖๐

32 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-378442 ประจ าเดือน
 ธค.59

147.00                 147.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  147.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 147.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000004105 ๕ ม.ค. ๖๐

33 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075 763 336 เดือน พ.ย.
59 (ผจฟ.1)

6.00                     6.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      6.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      6.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000006399 ๕ ม.ค. ๖๐

34 คชจติดต่อส่ือสารอี่น ค่าจ้างบริการ SMS 149.00                 149.00                 ตกลงราคา บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท
เวอร์ค

                 149.00 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท
เวอร์ค

                149.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000005107 ๕ ม.ค. ๖๐

35 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. Battery 
Exite,Fluoressent,Starter,Bakkast(
ผจฟ.1)

9,990.00              9,990.00              ตกลงราคา บ.อธิภัทร คอนสทรัคชั่น               9,990.00 บ.อธิภัทร คอนสทรัคชั่น              9,990.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000007128 ๕ ม.ค. ๖๐

36 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น ค่าบ ารุงรักษาโทรศัพท ์เดือน พ.ย.59 เลข
 077-311787

95.00                   95.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    95.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   95.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000012970 ๖ ม.ค. ๖๐

37 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์เดือน พ.ย.59 เลข 
077-280282

6.00                     6.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      6.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      6.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000012500 ๖ ม.ค. ๖๐

38 ค่าเช่าวงจรส่ือสาร ค่าเช่า ต.2  IP-VPN ประจ าเดือน ธ.ค. 
2556

53,200.00            53,200.00            ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)             53,200.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)            53,200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000013698 ๖ ม.ค. ๖๐

จ้างซ่อม Mars ใช้งานที่ เขาบางดุก จ.ภูเก็ตRepeater Group 1 บมจ.แพลนเน็ตคอมมิวนิเคชั่น  95,551 บาท บ.แพลนเน็ตคอมมิวนิเคชั่น จ ากัด(มหาชน) P.O. No.  3001287456
ลว. 26 พ.ค.60

อนุมัติ อก.รส.ต.2 ลว.22 พ.ค.
60

หา้งหุ้นส่วนสามัญภูเก็ตเรดิโอ 17,655 บาท เปน็ผู้ทมีีคุณสมบติั,สเปค
ถูกต้อง และเสนอราคา

ต่ าที่สุด

อนุมัติ อก.รส.ต.2 ลว.23 พ.ค.
60จ้างซ่อมรีพีทเตอร์ย่า งานในพื้นที่นความถีV่HF ที่ใช้

1.ร้านเมืองคอนอิเล็กทรอนิกส์ 45,885 บาท(รวมภาษ)ี
2.ร้านลุงเริญ 49,615 บาท(รวมภาษ)ี
3.บ.นครซีคิวเรดิโอเวฟ จ ากัด 48,640 บาท(รวมภาษ)ี

ร้านเมืองคอนอิเล็กทรอนิกส์ 45,885.- บาท เปน็ผู้ทมีีคุณสมบติั,สเปค
ถูกต้อง และเสนอราคา

ต่ าที่สุด

หจก.กรุงไทยเปเปอร์ 2,110 บาท
อนุมัติ อก.รส.ต.2 ลว.18 พ.ค.

60มีคุณสมบติัถูกต้องต้อง
ตามที่ก าหนด และเสนอ

ราคาต่ าสุด

1.หจก.กรุงไทยเปเปอร์ 2,110 บาท 
2.ร้านปญุญิศาภัณฑ์ 2,346 บาท 
3.ร้านมนตรีพานิช 2,607 บาท 

3.บริษัท วี.ท.ีเอส ออโตเมชั่นฯ    14,766 บาท
ซ้ืออุปกรณ์สายอากาศ 7 ชุด ร้าน เอส พี วี ซัพพลาย 56,175 บาท เปน็ผู้ทมีีคุณสมบติั,สเปค

ถูกต้อง และเสนอราคา
ต่ าที่สุด

P.O.  No.  3001276398
ลว. 25 พ.ค.60

เปน็ผู้ทมีีคุณสมบติั,สเปค
ถูกต้อง และเสนอราคา

ต่ าที่สุด
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต้) จ.นครศรธีรรมราช

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

39 ค่าเช่าวงจรส่ือสาร ค่าเช่า ต.2  IP-VPN ประจ าเดือน ก.ค. 
2556

53,200.00            53,200.00            ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)             53,200.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)            53,200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000012476 ๖ ม.ค. ๖๐

40 ค่าเช่าวงจรส่ือสาร ค่าเช่า ต.2   IP-VPN ประจ าเดือน ส.ค. 
2556

53,200.00            53,200.00            ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)             53,200.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)            53,200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000012638 ๖ ม.ค. ๖๐

41 ค่าเช่าวงจรส่ือสาร ค่าเช่า ต.2 IP-VPN ประจ าเดือน ก.ย. 
2556

53,200.00            53,200.00            ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)             53,200.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)            53,200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000012855 ๖ ม.ค. ๖๐

42 ค่าเช่าวงจรส่ือสาร ค่าเช่า ต.2  IP-VPN ประจ าเดือน ต.ค. 
2556

53,200.00            53,200.00            ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)             53,200.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)            53,200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000013188 ๖ ม.ค. ๖๐

43 ค่าเช่าวงจรส่ือสาร ค่าเช่า ต.2 IP-VPN ประจ าเดือน พ.ย. 
2556

53,200.00            53,200.00            ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)             53,200.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)            53,200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000013435 ๖ ม.ค. ๖๐

44 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาสวน ธ.ค.59 7,600.00              7,600.00              ตกลงราคา นายสัญญา  แก่นมาศ               7,600.00 นายสัญญา  แก่นมาศ              7,600.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000015200 ๙ ม.ค. ๖๐

45 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ 1ฒบ-2219 กทม 1,289.16              1,289.16              ตกลงราคา บริษัท ภูเก็ตจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

              1,289.16 บริษัท ภูเก็ตจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

             1,289.16 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000015543 ๙ ม.ค. ๖๐

46 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ กพ-6033 นศ.
ตรวจสอบระบบส่ือสาร

1,354.05              1,354.05              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อ่าวลึกออยล์
เซอร์

              1,354.05 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อ่าวลึกออยล์
เซอร์

             1,354.05 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000020563 ๙ ม.ค. ๖๐

47 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น ค่าหลอดไฟ LED และอุปกรณ์ประกอบ,
อุปกรณ์ท าความสะอาด

4,172.90              4,172.90              ตกลงราคา หจก.เทพนคร หนิอ่อน-ไฟฟ้า               4,172.90 หจก.เทพนคร หนิอ่อน-ไฟฟ้า              4,172.90 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000026892 ๑๐ ม.ค. ๖๐

48 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง งวดที่ 1-15 ธ.ค 59 4
 กพ 7581 ก

1,605.18              1,605.18              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,605.18 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,605.18 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000023306 ๑๐ ม.ค. ๖๐

49 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง งวดที่ 1-15 ธ.ค 59 
4กพ 7593 กท

1,668.87              1,668.87              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,668.87 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,668.87 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000023657 ๑๐ ม.ค. ๖๐

50 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง งวดที่ 1-15 ธ.ค 59 4
 กพ 7583

1,216.83              1,216.83              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,216.83 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,216.83 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000023223 ๑๐ ม.ค. ๖๐

51 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง งวดที่ 1-15 ธ.ค 59 4
 กพ 7583 ก

1,344.06              1,344.06              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,344.06 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,344.06 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000022597 ๑๐ ม.ค. ๖๐

52 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง งวดที่ 1-15 ธ.ค 59 4
 กพ 7581

1,244.50              1,244.50              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,244.50 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,244.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000022638 ๑๐ ม.ค. ๖๐

53 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง งวดที่ 1-15 ธ.ค 59 4
 กพ 7591

1,194.72              1,194.72              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,194.72 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,194.72 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000022717 ๑๐ ม.ค. ๖๐

54 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง งวดที่ 1-15 ธ.ค 59 
1กธ 6626 กท

1,244.50              1,244.50              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,244.50 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,244.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000022328 ๑๐ ม.ค. ๖๐

55 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง งวดที่ 1-15 ธ.ค 59 
กง 4148 นศ.

1,070.27              1,070.27              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,070.27 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,070.27 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000022858 ๑๐ ม.ค. ๖๐

56 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง งวดที่ 1-15 ธ.ค 59 
กง 4148 นศ.

647.14                 647.14                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 647.14 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                647.14 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000022371 ๑๐ ม.ค. ๖๐

57 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง งวดที่ 1-15 ธ.ค 59 
กน 1698 นศ.

880.26                 880.26                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 880.26 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                880.26 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000023451 ๑๐ ม.ค. ๖๐

58 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง งวดที่ 1-15 ธ.ค 59 4
 กย-7195

1,456.95              1,456.95              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,456.95 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,456.95 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000023498 ๑๐ ม.ค. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต้) จ.นครศรธีรรมราช

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

59 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ 1กธ-6626 กทม.ติดต่อ
งาน

1,242.68              1,242.68              ตกลงราคา บริษัท พุนพินออล์ยบริการ 
จ ากัด

              1,242.68 บริษัท พุนพินออล์ยบริการ 
จ ากัด

             1,242.68 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000026139 ๑๐ ม.ค. ๖๐

60 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง งวดที่ 1-15 ธ.ค 59 
กจ 1705 นศ.

1,198.03              1,198.03              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,198.03 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,198.03 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000023195 ๑๐ ม.ค. ๖๐

61 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง งวดที่ 1-15 ธ.ค 59 
กจ 4628 นศ.

1,223.52              1,223.52              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,223.52 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,223.52 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000023151 ๑๐ ม.ค. ๖๐

62 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง งวดที่ 1-15 ธ.ค 59 
กน 1699 นศ.

135.00                 135.00                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 135.00 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                135.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000023023 ๑๐ ม.ค. ๖๐

63 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง งวดที่ 1-15 ธ.ค 59 
กจ 4628 นศ.

611.76                 611.76                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 611.76 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                611.76 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000023113 ๑๐ ม.ค. ๖๐

64 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง งวดที่ 1-15 ธ.ค 59 
กจ 4628 นศ.

1,294.50              1,294.50              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,294.50 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,294.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000023424 ๑๐ ม.ค. ๖๐

65 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง งวดที่ 1-15 ธ.ค 59 ป
 0229 นศ.

943.65                 943.65                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 943.65 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                943.65 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000022156 ๑๐ ม.ค. ๖๐

66 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง งวดที่ 1-15 ธ.ค 59 
81-6418 นศ

846.87                 846.87                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 846.87 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                846.87 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000022201 ๑๐ ม.ค. ๖๐

67 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง งวดที่ 1-15 ธ.ค 59 ป
 5887 นศ

833.79                 833.79                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 833.79 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                833.79 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000022094 ๑๐ ม.ค. ๖๐

68 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง งวดที่ 1-15 ธ.ค 59 
ผค 1836 นศ.

677.50                 677.50                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 677.50 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                677.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000022108 ๑๐ ม.ค. ๖๐

69 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง งวดที่ 1-15 ธ.ค 59 
กน 1699 นศ.

1,294.50              1,294.50              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,294.50 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,294.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000023386 ๑๐ ม.ค. ๖๐

70 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง งวดที่ 1-15 ธ.ค 59 
กน 1391 นศ.

927.15                 927.15                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 927.15 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                927.15 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000023625 ๑๐ ม.ค. ๖๐

71 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง งวดที่ 1-15 ธ.ค 59 
กน 1699 นศ.

1,020.49              1,020.49              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,020.49 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,020.49 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000022691 ๑๐ ม.ค. ๖๐

72 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง งวดที่ 1-15 ธ.ค 59 
กพ 6033 นศ.

1,707.83              1,707.83              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,707.83 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,707.83 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000023063 ๑๐ ม.ค. ๖๐

73 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปาสนง.สฟฟ. ธ.ค. 2559 350.00                 350.00                 ตกลงราคา ส านักงานประปาปากพนัง                  350.00 ส านักงานประปาปากพนัง                 350.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000027431 ๑๐ ม.ค. ๖๐

74 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัทพ0์075-378636/ธค.59 444.00                 444.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  444.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 444.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000025257 ๑๐ ม.ค. ๖๐

75 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัทพ0์075-378261/ธค.59 450.00                 450.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  450.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 450.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000025268 ๑๐ ม.ค. ๖๐

76 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพทค์วบคุมไม่ได้075-378917 117.00                 117.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  117.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 117.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000025347 ๑๐ ม.ค. ๖๐

77 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพทค์วบคุมไม่ได้075-378023 160.00                 160.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  160.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 160.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000025342 ๑๐ ม.ค. ๖๐

78 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์สฟฟ.วงส.
11/59-077301074

2.85                     2.85                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      2.85 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      2.85 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000026871 ๑๐ ม.ค. ๖๐

79 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-618022 ประจ าเดือน
 ต.ค.59

497.00                 497.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                  497.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                 497.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000027660 ๑๐ ม.ค. ๖๐

80 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-618022 ประจ าเดือน
 พ.ย.59

127.00                 127.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                  127.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                 127.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000027717 ๑๐ ม.ค. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต้) จ.นครศรธีรรมราช

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

81 ค่าวัสดุเบด็เตล็ดฯ ค่ารูปรัชกาลที่ 10/มยุรา 747.66                 747.66                 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง                  747.66 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง                 747.66 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000030801 ๑๑ ม.ค. ๖๐

82 ค่าจ้างเหมาความ
สะอาด

ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ศจฟ.เดือน 
ธ.ค.59(นางสานิตย์

1,000.00              1,000.00              ตกลงราคา นางสานิตย์  สุจารีย์               1,000.00 นางสานิตย์  สุจารีย์              1,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000031315 ๑๑ ม.ค. ๖๐

83 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามัน 40-0258 นศ. 943.96                 943.96                 ตกลงราคา หจก.ภูเก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

                 943.96 หจก.ภูเก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

                943.96 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000034543 ๑๑ ม.ค. ๖๐

84 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามัน กพ 7214 นศ. 910.00                 910.00                 ตกลงราคา หจก.ภูเก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

                 910.00 หจก.ภูเก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

                910.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000034505 ๑๑ ม.ค. ๖๐

85 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามัน 81-8732 นศ.ตรวจสอบเคเบิ้ล
ใต้ดิน

1,788.56              1,788.56              ตกลงราคา หจก.ภูเก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

              1,788.56 หจก.ภูเก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

             1,788.56 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000034521 ๑๑ ม.ค. ๖๐

86 คชจ. ประชุมชี้แจง ค่าอาหารว่าง/ประชุมแผนงานก่อสร้าง 9 
ธ.ค./สุภา

300.00                 300.00                 ตกลงราคา นางสุภา  หนูแดง                  300.00 นางสุภา  หนูแดง                 300.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000034203 ๑๑ ม.ค. ๖๐

87 คชจ. ประชุมชี้แจง ค่าอาหารว่าง/ประชุมพาดสายส่ือสาร/สุภา 2,250.00              2,250.00              ตกลงราคา นางสุภา  หนูแดง               2,250.00 นางสุภา  หนูแดง              2,250.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000034045 ๑๑ ม.ค. ๖๐

88 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา ม.ค. 60 สฟฟ.พง. 330.00                 330.00                 ตกลงราคา การประปาส่วนภูมิภาค
จังหวัดพังงา

                 330.00 การประปาส่วนภูมิภาค
จังหวัดพังงา

                330.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000032818 ๑๑ ม.ค. ๖๐

89 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-378426 กกค.ต.๒ 153.00                 153.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  153.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 153.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000029115 ๑๑ ม.ค. ๖๐

90 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-378727 ผยค.ต.๒ 205.50                 205.50                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  205.50 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 205.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000029143 ๑๑ ม.ค. ๖๐

91 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา 034415-3 สถานี 330.00                 330.00                 ตกลงราคา ส านักงานประปาย่านตาขาว                  330.00 ส านักงานประปาย่านตาขาว                 330.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000035262 ๑๒ ม.ค. ๖๐

92 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าใช้โทรศัพท ์สฟฟ.ภก.1-พ.ย.59 51.30                   51.30                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    51.30 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   51.30 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000035222 ๑๒ ม.ค. ๖๐

93 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าใช้โทรศัพท ์สฟฟ.ภก.2-พ.ย.59 3.00                     3.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      3.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      3.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000035248 ๑๒ ม.ค. ๖๐

94 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ กง-5163 นศ-ตรวจ
สอบฯ

1,248.48              1,248.48              ตกลงราคา บริษัท ภูเก็ตจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

              1,248.48 บริษัท ภูเก็ตจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

             1,248.48 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000045325 ๑๓ ม.ค. ๖๐

95 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ กจ-3904 นศ-ติดต่องาน 1,023.20              1,023.20              ตกลงราคา บริษัท ภูเก็ตจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

              1,023.20 บริษัท ภูเก็ตจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

             1,023.20 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000045838 ๑๓ ม.ค. ๖๐

96 คชจ. ประชุมชี้แจง ค่าเคร่ืองด่ืม-อาหารว่าง/ประชุม
งบประมาณ(ผงป.กซข.)

625.00                 625.00                 ตกลงราคา น.ส.วันวิษา เลขสะการ                  625.00 น.ส.วันวิษา เลขสะการ                 625.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000045239 ๑๓ ม.ค. ๖๐

97 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพทข์องกฟจ.นศ.เดือน สค.
59(340088)

57.00                   57.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    57.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   57.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000042578 ๑๓ ม.ค. ๖๐

98 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าใช้โทรศัพท0์75-470068 
(สฟฟ.ทญ.)พย.59

84.00                   84.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                    84.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                   84.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000044584 ๑๓ ม.ค. ๖๐

99 ค่าวัสดุส านักงาน ผ้าหมึก
Brother8880@3280/Samsung@230
0/ผบก.

5,580.00              5,580.00              ตกลงราคา บริษัท เอ็นนี่ พร้ินซ์ เซอร์วิส               5,580.00 บริษัท เอ็นนี่ พร้ินซ์ เซอร์วิส              5,580.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000053218 ๑๖ ม.ค. ๖๐

100 ค่าวัสดุส านักงาน ค่ากระดาษต่อเนื่อง/ผบก. 2,523.36              2,523.36              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง               2,523.36 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง              2,523.36 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000050356 ๑๖ ม.ค. ๖๐

101 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุส านักงาน/ผสส. 4,843.93              4,843.93              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              4,843.93 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             4,843.93 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000053340 ๑๖ ม.ค. ๖๐

102 ค่าวัสดุเบด็เตล็ดฯ ค่าซ้ือแบตเตอร่ีส าหรับอุปกรณ์ส่ือสาร 381.31                 381.31                 ตกลงราคา บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบวิชั่น 
ซิสเทม

                 381.31 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบวิชั่น 
ซิสเทม

                381.31 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000051934 ๑๖ ม.ค. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต้) จ.นครศรธีรรมราช

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

103 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน ต.208-0139-นศ/
ต.2

297.08                 297.08                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 297.08 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                297.08 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000054213 ๑๖ ม.ค. ๖๐

104 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน ผค-1836 นศ./ต.2 1,039.79              1,039.79              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,039.79 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,039.79 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000054227 ๑๖ ม.ค. ๖๐

105 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน ผค-1836 นศ/ต.2 1,064.55              1,064.55              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,064.55 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,064.55 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000054262 ๑๖ ม.ค. ๖๐

106 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน ผค-1324 นศ/ต.2 445.63                 445.63                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 445.63 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                445.63 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000054278 ๑๖ ม.ค. ๖๐

107 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน81-64184 นศ/ต.2 841.74                 841.74                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 841.74 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                841.74 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000054465 ๑๖ ม.ค. ๖๐

108 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน81-64184 นศ/ต.2 916.01                 916.01                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 916.01 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                916.01 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000054482 ๑๖ ม.ค. ๖๐

109 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัทพ0์75-378-443 พ.ย.59/
ผบก.ต.2

573.00                 573.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  573.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 573.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000054853 ๑๖ ม.ค. ๖๐

110 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท0์75378225เดือนธ.ค.
2559/ประจ า กซข.ต.2

100.00                 100.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  100.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 100.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000053196 ๑๖ ม.ค. ๖๐

111 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท0์75378226เดือนธ.ค.
2559/ประจ า กซข.ต.2

100.00                 100.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  100.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 100.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000053300 ๑๖ ม.ค. ๖๐

112 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท0์75378500เดือนธ.ค.
2559/ผซฟ.กซข.ต.2

100.00                 100.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  100.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 100.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000053115 ๑๖ ม.ค. ๖๐

113 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-763-341 เดือน พ.ย.
59

2,568.00              2,568.00              ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)               2,568.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)              2,568.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000054698 ๑๖ ม.ค. ๖๐

114 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-763-339 เดือน พ.ย.
59

616.50                 616.50                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  616.50 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 616.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000054762 ๑๖ ม.ค. ๖๐

115 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-763-340 เดือน พ.ย.
59

307.50                 307.50                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  307.50 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 307.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000054819 ๑๖ ม.ค. ๖๐

116 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-763-338 เดือน พ.ย.
59

2,369.00              2,369.00              ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)               2,369.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)              2,369.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000054874 ๑๖ ม.ค. ๖๐

117 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-763-337 เดือน พ.ย.
59

640.50                 640.50                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  640.50 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 640.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000054905 ๑๖ ม.ค. ๖๐

118 คชจ.ใช้ Internet ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ศูนย์ฯ ภูเก็ต-ธ.ค.59 900.00                 900.00                 ตกลงราคา บจก. ทริปเปลิท ีอินเทอร์เน็ต                  900.00 บจก. ทริปเปลิท ีอินเทอร์เน็ต                 900.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000053506 ๑๖ ม.ค. ๖๐

119 คชจ.ใช้ Internet ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ศูนย์ฯ ภูเก็ต-ม.ค.
60

900.00                 900.00                 ตกลงราคา บจก. ทริปเปลิท ีอินเทอร์เน็ต                  900.00 บจก. ทริปเปลิท ีอินเทอร์เน็ต                 900.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000053588 ๑๖ ม.ค. ๖๐

120 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. ค่าล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 
สฟฟ.พง.

3,200.00              3,200.00              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แสงชัย
เทคนิคอล

              3,200.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แสงชัย
เทคนิคอล

             3,200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000053130 ๑๖ ม.ค. ๖๐

121 ค่าวัสดุเบด็เตล็ดฯ ชั้นเก็บเอกสาร 3 ช่อง มีกุญแจ (ผจฟ.1) 1,600.00              1,600.00              ตกลงราคา นายจิโรจ สุวรรณสุโข               1,600.00 นายจิโรจ สุวรรณสุโข              1,600.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000059087 ๑๗ ม.ค. ๖๐

122 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ กง 5163 นศ. เพื่ออ่านข้อมูล
 Load Profi

1,368.33              1,368.33              ตกลงราคา บริษัทโตโอ จ ากัด               1,368.33 บริษัทโตโอ จ ากัด              1,368.33 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000056640 ๑๗ ม.ค. ๖๐

หนา้ที ่9 จาก 20



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต้) จ.นครศรธีรรมราช

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

123 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ กข 837 นศ/ กบล.ต.2 664.25                 664.25                 ตกลงราคา บริษัทศรีรุ่งเรือง บริการ จ ากัด                  664.25 บริษัทศรีรุ่งเรือง บริการ จ ากัด                 664.25 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000058909 ๑๗ ม.ค. ๖๐

124 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน กพ-7214 นศ./ต.2 1,033.11              1,033.11              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,033.11 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,033.11 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000057558 ๑๗ ม.ค. ๖๐

125 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน 4กพ-7583 กทม/
ต.2

1,695.36              1,695.36              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,695.36 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,695.36 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000057840 ๑๗ ม.ค. ๖๐

126 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน 4กพ-7581 กทม/
ต.2

953.64                 953.64                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 953.64 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                953.64 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000057866 ๑๗ ม.ค. ๖๐

127 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน 4กพ-7583 กทม/
ต.2

874.17                 874.17                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 874.17 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                874.17 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000056512 ๑๗ ม.ค. ๖๐

128 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน 4กจ-7723 กทม/
ต.2

1,430.46              1,430.46              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,430.46 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,430.46 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000056705 ๑๗ ม.ค. ๖๐

129 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน 4กพ-7581 กทม/
ต.2

1,536.42              1,536.42              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,536.42 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,536.42 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000056955 ๑๗ ม.ค. ๖๐

130 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน 4กพ-7583 กทม/
ต.2

1,615.89              1,615.89              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,615.89 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,615.89 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000057064 ๑๗ ม.ค. ๖๐

131 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน กง-4148 นศ./ต.2 1,377.48              1,377.48              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,377.48 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,377.48 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000057104 ๑๗ ม.ค. ๖๐

132 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน 4กพ-7593 กทม/
ต.2

1,589.40              1,589.40              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,589.40 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,589.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000057298 ๑๗ ม.ค. ๖๐

133 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน 4กจ-7723 กทม/
ต.2

1,403.97              1,403.97              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,403.97 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,403.97 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000057420 ๑๗ ม.ค. ๖๐

134 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน 1กธ-6626 กทม/
ต.2

1,827.81              1,827.81              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,827.81 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,827.81 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000057181 ๑๗ ม.ค. ๖๐

135 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน 1กธ-6626 กทม/
ต.2

1,589.40              1,589.40              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,589.40 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,589.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000056874 ๑๗ ม.ค. ๖๐

136 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน กง-4148 นศ./ต.2 1,589.40              1,589.40              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,589.40 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,589.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000057643 ๑๗ ม.ค. ๖๐

137 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน กพ-6033 นศ./ต.2 1,403.97              1,403.97              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,403.97 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,403.97 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000057594 ๑๗ ม.ค. ๖๐

138 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ กน 1698 นศ./ต.2 929.95                 929.95                 ตกลงราคา บริษัทศรีรุ่งเรือง บริการ จ ากัด                  929.95 บริษัทศรีรุ่งเรือง บริการ จ ากัด                 929.95 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000058106 ๑๗ ม.ค. ๖๐

139 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน กน-1698 นศ./ต.2 1,298.01              1,298.01              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,298.01 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,298.01 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000057150 ๑๗ ม.ค. ๖๐

140 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน 4กย-7195 กทม/
ต.2

1,827.81              1,827.81              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,827.81 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,827.81 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000056424 ๑๗ ม.ค. ๖๐

141 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน 4กจ-7723 กทม/
ต.2

847.68                 847.68                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 847.68 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                847.68 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000056448 ๑๗ ม.ค. ๖๐

142 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน 1กธ-6626 กทม/
ต.2

1,589.40              1,589.40              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,589.40 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,589.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000057803 ๑๗ ม.ค. ๖๐

หนา้ที ่10 จาก 20



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต้) จ.นครศรธีรรมราช

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

143 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน 5กจ-5860 กทม/
ต.2

1,642.38              1,642.38              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,642.38 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,642.38 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000057321 ๑๗ ม.ค. ๖๐

144 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน 4กย-7203 กทม/
ต.2

1,059.60              1,059.60              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,059.60 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,059.60 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000056490 ๑๗ ม.ค. ๖๐

145 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน กน-1391 นศ./ต.2 1,112.58              1,112.58              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,112.58 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,112.58 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000057349 ๑๗ ม.ค. ๖๐

146 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามัน 4 กย-4606 กทม.-งานแก้ไข 
CB 115 สฟฟ.วงส.

1,271.00              1,271.00              ตกลงราคา หจก.บา้นส้องเอเชีย               1,271.00 หจก.บา้นส้องเอเชีย              1,271.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000055502 ๑๗ ม.ค. ๖๐

147 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน กจ-4628 นศ./ต.2 1,271.52              1,271.52              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,271.52 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,271.52 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000057754 ๑๗ ม.ค. ๖๐

148 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน กจ-4628 นศ./ต.2 953.64                 953.64                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 953.64 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                953.64 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000056989 ๑๗ ม.ค. ๖๐

149 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ ผค 1836 นศ/ต.2 844.28                 844.28                 ตกลงราคา บริษัทศรีรุ่งเรือง บริการ จ ากัด                  844.28 บริษัทศรีรุ่งเรือง บริการ จ ากัด                 844.28 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000058883 ๑๗ ม.ค. ๖๐

150 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน กน-1700 นศ./ต.2 1,271.52              1,271.52              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,271.52 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,271.52 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000056611 ๑๗ ม.ค. ๖๐

151 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน กน-1699 นศ./ต.2 1,245.03              1,245.03              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,245.03 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,245.03 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000057036 ๑๗ ม.ค. ๖๐

152 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน กพ-6033 นศ./ต.2 476.82                 476.82                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 476.82 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                476.82 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000057678 ๑๗ ม.ค. ๖๐

153 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน กน-1699 นศ./ต.2 1,430.46              1,430.46              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,430.46 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,430.46 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000057698 ๑๗ ม.ค. ๖๐

154 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน 4กย-7336 กทม/
ต.2

1,059.60              1,059.60              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,059.60 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,059.60 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000057892 ๑๗ ม.ค. ๖๐

155 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน กพ-6033 นศ./ต.2 1,139.07              1,139.07              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,139.07 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,139.07 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000057533 ๑๗ ม.ค. ๖๐

156 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน กพ-6033 นศ./ต.2 1,271.52              1,271.52              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,271.52 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,271.52 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000056673 ๑๗ ม.ค. ๖๐

157 คชจ. ประชุมชี้แจง เคร่ืองด่ืมอาหารว่าง/เฉล่ียหน่วยมิเตอร์
ช ารุด/ผบข.

750.00                 750.00                 ตกลงราคา น.ส.วิภา วงประสูต                  750.00 น.ส.วิภา วงประสูต                 750.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000059282 ๑๗ ม.ค. ๖๐

158 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-คอมฯ ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/อนุมัติ..รก.
รท.ต.2ลว.4มค.60

1,990.00              1,990.00              ตกลงราคา นายดุสิต อิสลาม               1,990.00 นายดุสิต อิสลาม              1,990.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000057995 ๑๗ ม.ค. ๖๐

159 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-คอมฯ ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/อนุมัติ..รก.
รท.ต.2ลว.4มค.60

3,580.00              3,580.00              ตกลงราคา นายดุสิต อิสลาม               3,580.00 นายดุสิต อิสลาม              3,580.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000057995 ๑๗ ม.ค. ๖๐

160 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. ค่าล้างแอร์ 2,803.74              2,803.74              ตกลงราคา กระบี่บา้นแอร์ 2013               2,803.74 กระบี่บา้นแอร์ 2013              2,803.74 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000061016 ๑๗ ม.ค. ๖๐

161 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุส านักงาน ผกร.ต.๒ 1,685.98              1,685.98              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              1,685.98 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             1,685.98 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000065708 ๑๘ ม.ค. ๖๐

162 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ กจ 4629 นศ.ฝปบ.กรส.ผสร. 629.52                 629.52                 ตกลงราคา บริษัท แสตนดาร์ดออยล์ 
(1990)

                 629.52 บริษัท แสตนดาร์ดออยล์ 
(1990)

                629.52 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000066798 ๑๘ ม.ค. ๖๐

หนา้ที ่11 จาก 20



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต้) จ.นครศรธีรรมราช

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

163 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ กจ 4629 นศ.ฝปบ.กรส.ผสร. 751.24                 751.24                 ตกลงราคา บริษัท แสตนดาร์ดออยล์ 
(1990)

                 751.24 บริษัท แสตนดาร์ดออยล์ 
(1990)

                751.24 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000066886 ๑๘ ม.ค. ๖๐

164 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา มค 59 330.00                 330.00                 ตกลงราคา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุ
ราษฎร์ธานี

                 330.00 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุ
ราษฎร์ธานี

                330.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000067997 ๑๘ ม.ค. ๖๐

165 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัทพ0์75-378224 ธค.59/ผสส. 102.00                 102.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  102.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 102.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000065073 ๑๘ ม.ค. ๖๐

166 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัทพ0์75-378224 พย.59/ผสส. 75.00                   75.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    75.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   75.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000065234 ๑๘ ม.ค. ๖๐

167 ค่าเช่าวงจรส่ือสาร ค่าเช่า ต.2 IP-VPN ประจ าเดือน ก.พ. 
2557

53,200.00            53,200.00            ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)             53,200.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)            53,200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000067403 ๑๘ ม.ค. ๖๐

168 ค่าเช่าวงจรส่ือสาร ค่าเช่า ต.2  IP-VPN ประจ าเดือน ม.ค. 
2557

53,200.00            53,200.00            ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)             53,200.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)            53,200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000067776 ๑๘ ม.ค. ๖๐

169 ค่าเช่าวงจรส่ือสาร ค่าเช่า ต.2  IP-VPN ประจ าเดือน ม.ีค. 
2557

53,200.00            53,200.00            ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)             53,200.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)            53,200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000067982 ๑๘ ม.ค. ๖๐

170 ค่าวัสดุส านักงาน ค่ากระดาษต่อเนื่อง/ผบก.ต.2 2,523.36              2,523.36              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง               2,523.36 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง              2,523.36 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000070516 ๑๙ ม.ค. ๖๐

171 ค่าวัสดุส านักงาน ผ้าหมึกBrother@2130/ผสส.ต.2 1,990.65              1,990.65              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              1,990.65 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             1,990.65 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000071591 ๑๙ ม.ค. ๖๐

172 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 ฮล1101 กทม.

1,262.61              1,262.61              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,262.61 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,262.61 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000073340 ๑๙ ม.ค. ๖๐

173 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 ฮล1101 กทม.

1,312.12              1,312.12              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,312.12 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,312.12 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000073104 ๑๙ ม.ค. ๖๐

174 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 นข-3553 นศ

456.11                 456.11                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 456.11 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                456.11 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000072878 ๑๙ ม.ค. ๖๐

175 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 ฮล1101 กทม.

1,188.34              1,188.34              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,188.34 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,188.34 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000073070 ๑๙ ม.ค. ๖๐

176 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 40-0258 นศ.

618.93                 618.93                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 618.93 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                618.93 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000073016 ๑๙ ม.ค. ๖๐

177 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 นข 868 นศ.

841.74                 841.74                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 841.74 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                841.74 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000073211 ๑๙ ม.ค. ๖๐

178 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 นข 868 นศ.

940.77                 940.77                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 940.77 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                940.77 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000072981 ๑๙ ม.ค. ๖๐

179 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปาประจ าเดือนม.ค.60 336.00                 336.00                 ตกลงราคา การประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอ
ทา้ยเ้หมือง

                 336.00 การประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอ
ทา้ยเ้หมือง

                336.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000073579 ๑๙ ม.ค. ๖๐

180 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-378443-ธ.ค.59/
ผบก.ต.2

999.00                 999.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  999.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 999.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000073819 ๑๙ ม.ค. ๖๐

181 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพทข์อง กฟจ.นศ.เดือน มิย.59/
บ.ทโีอท(ี340088

53.20                   53.20                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    53.20 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   53.20 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000070198 ๑๙ ม.ค. ๖๐

182 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพทข์อง กฟจ.นศ.เดือน ตค.59/
บ.ทโีอท(ี340088

91.20                   91.20                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    91.20 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   91.20 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000070198 ๑๙ ม.ค. ๖๐

183 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพทข์อง กฟจ.นศ.เดือน พย.59/
บ.ทโีอท(ี340088

113.05                 113.05                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  113.05 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 113.05 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000070198 ๑๙ ม.ค. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต้) จ.นครศรธีรรมราช

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

184 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพทป์ระจ าเดือนธ.ค. 59 
076-582175

250.80                 250.80                 ตกลงราคา บริษัททโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                  250.80 บริษัททโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                 250.80 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000073463 ๑๙ ม.ค. ๖๐

185 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. ล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 4,200.00              4,200.00              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แสงชัย
เทคนิคอล

              4,200.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แสงชัย
เทคนิคอล

             4,200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000073539 ๑๙ ม.ค. ๖๐

186 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าหมึกเลเซอร์ปร้ิน กบษ.ต.2 9,074.77              9,074.77              ตกลงราคา หจก.ไฮเทคออโตเมชั่นแอนด์
เซอร์วิส

              9,074.77 หจก.ไฮเทคออโตเมชั่นแอนด์
เซอร์วิส

             9,074.77 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000080685 ๒๐ ม.ค. ๖๐

187 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 4 กพ 7596 กทม.

927.15                 927.15                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 927.15 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                927.15 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000079469 ๒๐ ม.ค. ๖๐

188 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 บง-6865 นศ

965.52                 965.52                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 965.52 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                965.52 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000075812 ๒๐ ม.ค. ๖๐

189 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 กจ 4096 นศ.

1,562.91              1,562.91              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,562.91 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,562.91 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000079747 ๒๐ ม.ค. ๖๐

190 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 2 กก 7093 กทม.

1,271.52              1,271.52              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,271.52 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,271.52 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000080005 ๒๐ ม.ค. ๖๐

191 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 2 กก 4217 กทม.

1,589.40              1,589.40              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,589.40 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,589.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000080385 ๒๐ ม.ค. ๖๐

192 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 3 กร 7992 กทม.

1,271.52              1,271.52              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,271.52 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,271.52 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000079497 ๒๐ ม.ค. ๖๐

193 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 4 กพ 7572 กทม.

1,324.50              1,324.50              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,324.50 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,324.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000079530 ๒๐ ม.ค. ๖๐

194 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 3 กร 2042 กทม.

1,430.46              1,430.46              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,430.46 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,430.46 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000079624 ๒๐ ม.ค. ๖๐

195 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 3 กร 2044 กทม.

1,377.48              1,377.48              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,377.48 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,377.48 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000076032 ๒๐ ม.ค. ๖๐

196 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 4 กจ 7721 กทม.

1,086.09              1,086.09              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,086.09 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,086.09 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000079580 ๒๐ ม.ค. ๖๐

197 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 4 กพ 7572 กทม.

1,615.89              1,615.89              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,615.89 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,615.89 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000079548 ๒๐ ม.ค. ๖๐

198 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน 
 กจ 9194 นศ.

1,377.48              1,377.48              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,377.48 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,377.48 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000080080 ๒๐ ม.ค. ๖๐

199 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 นข-3553 นศ

1,114.07              1,114.07              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,114.07 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,114.07 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000075745 ๒๐ ม.ค. ๖๐

200 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 กง 5163 นศ.

1,324.50              1,324.50              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,324.50 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,324.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000080174 ๒๐ ม.ค. ๖๐

201 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 1 กต 4665 กทม.

980.13                 980.13                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 980.13 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                980.13 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000079662 ๒๐ ม.ค. ๖๐

202 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ กข-837 นศ ตรวจสอบมิเตอร์แพเพชร
ชนะชัย

1,004.09              1,004.09              ตกลงราคา บ.ขนอมแสงดาว 888 จก.               1,004.09 บ.ขนอมแสงดาว 888 จก.              1,004.09 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000080763 ๒๐ ม.ค. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต้) จ.นครศรธีรรมราช

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

203 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 1 กฮ 3602 กทม.

1,059.60              1,059.60              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,059.60 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,059.60 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000080340 ๒๐ ม.ค. ๖๐

204 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 4 กพ 7572 กทม.

1,192.05              1,192.05              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,192.05 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,192.05 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000079982 ๒๐ ม.ค. ๖๐

205 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 2 กว 6596 กทม.

1,536.42              1,536.42              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,536.42 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,536.42 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000080318 ๒๐ ม.ค. ๖๐

206 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 กจ 3996 นศ.

1,536.42              1,536.42              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,536.42 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,536.42 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000079899 ๒๐ ม.ค. ๖๐

207 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 บง-6865 นศ

1,563.81              1,563.81              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,563.81 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,563.81 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000075788 ๒๐ ม.ค. ๖๐

208 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 40-0258 นศ.

1,312.12              1,312.12              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,312.12 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,312.12 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000075828 ๒๐ ม.ค. ๖๐

209 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 3 กร 7992 กทม.

1,192.05              1,192.05              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,192.05 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,192.05 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000080459 ๒๐ ม.ค. ๖๐

210 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ นย-868 นศ 1,020.18              1,020.18              ตกลงราคา บ.ขนอมแสงดาว 888 จก.               1,020.18 บ.ขนอมแสงดาว 888 จก.              1,020.18 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000080781 ๒๐ ม.ค. ๖๐

211 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 4 กพ 7580 กทม.

1,509.93              1,509.93              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,509.93 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,509.93 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000079855 ๒๐ ม.ค. ๖๐

212 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 กย 8863 นศ

847.68                 847.68                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 847.68 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                847.68 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000079940 ๒๐ ม.ค. ๖๐

213 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 1 กฮ 3602 กทม.

1,536.42              1,536.42              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,536.42 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,536.42 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000080363 ๒๐ ม.ค. ๖๐

214 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 4 กฐ 3392

1,615.89              1,615.89              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,615.89 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,615.89 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000080562 ๒๐ ม.ค. ๖๐

215 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 กพ 7214 นศ.

1,006.62              1,006.62              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,006.62 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,006.62 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000079707 ๒๐ ม.ค. ๖๐

216 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ผค-1324 นศ ท ากราวด์ สายเคเบิ้ล 115
 เควี

839.93                 839.93                 ตกลงราคา บ.ขนอมแสงดาว 888 จก.                  839.93 บ.ขนอมแสงดาว 888 จก.                 839.93 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000080755 ๒๐ ม.ค. ๖๐

217 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 ผค 1324 นศ.

569.41                 569.41                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 569.41 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                569.41 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000075850 ๒๐ ม.ค. ๖๐

218 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 นข-303 นศ.

1,218.54              1,218.54              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,218.54 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,218.54 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000075940 ๒๐ ม.ค. ๖๐

219 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 นข 303 นศ.

635.76                 635.76                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 635.76 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                635.76 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000080150 ๒๐ ม.ค. ๖๐

220 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 4 กฐ 4202 กทม.

1,562.91              1,562.91              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,562.91 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,562.91 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000079426 ๒๐ ม.ค. ๖๐

221 ค่าเช่าวงจรส่ือสาร กฟต.2 IP-VPN ประจ าเดือน ม.ิย. 2557 53,200.00            53,200.00            ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)             53,200.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)            53,200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000077607 ๒๐ ม.ค. ๖๐

222 ค่าเช่าวงจรส่ือสาร กฟต.2 วงจรส่ือสาร 50 แหง่ เดือน เม.ย.
 2557

53,200.00            53,200.00            ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)             53,200.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)            53,200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000076898 ๒๐ ม.ค. ๖๐

223 ค่าเช่าวงจรส่ือสาร กฟต.2  IP-VPN ประจ าเดือน พ.ค. 2557 53,200.00            53,200.00            ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)             53,200.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)            53,200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000077410 ๒๐ ม.ค. ๖๐

หนา้ที ่14 จาก 20



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต้) จ.นครศรธีรรมราช

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

224 ค่าวัสดุส านักงาน ผ้าหมึก
Sumsung-MLT-D307L@5980/
ผบก.ต.2

5,588.79              5,588.79              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              5,588.79 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             5,588.79 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000084412 ๒๓ ม.ค. ๖๐

225 ค่าวัสดุส านักงาน หมึก HP Laserjet Q2612A จ านวน 1
กล่อง @ 2550.-บาท

2,383.18              2,383.18              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              2,383.18 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             2,383.18 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000086076 ๒๓ ม.ค. ๖๐

226 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างเหมาก าจัดวัชพืชประจ าเดือนม.ค.60 2,000.00              2,000.00              ตกลงราคา นายฟูเกียรติ ชวนุตม์               2,000.00 นายฟูเกียรติ ชวนุตม์              2,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000084821 ๒๓ ม.ค. ๖๐

227 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 4 กพ 7596 กทม.

1,536.42              1,536.42              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,536.42 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,536.42 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000083271 ๒๓ ม.ค. ๖๐

228 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 4 กพ 7596 กทม.

1,139.07              1,139.07              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,139.07 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,139.07 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000082033 ๒๓ ม.ค. ๖๐

229 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 2 กก 7093 กทม.

1,642.38              1,642.38              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,642.38 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,642.38 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000082972 ๒๓ ม.ค. ๖๐

230 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 3 กร 2044 กทม.

1,509.93              1,509.93              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,509.93 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,509.93 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000082872 ๒๓ ม.ค. ๖๐

231 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 4 กจ 7721 กทม.

1,377.48              1,377.48              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,377.48 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,377.48 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000083070 ๒๓ ม.ค. ๖๐

232 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 กจ 9194 นศ

1,165.56              1,165.56              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,165.56 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,165.56 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000082462 ๒๓ ม.ค. ๖๐

233 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 2 กอ 1802 กทม.

741.72                 741.72                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 741.72 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                741.72 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000082517 ๒๓ ม.ค. ๖๐

234 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 2 กก 7093 กทม.

794.70                 794.70                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 794.70 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                794.70 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000082600 ๒๓ ม.ค. ๖๐

235 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 4 กพ  7591 กทม.

1,668.87              1,668.87              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,668.87 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,668.87 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000082651 ๒๓ ม.ค. ๖๐

236 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 1 กต 4665 กทม.

1,112.58              1,112.58              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,112.58 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,112.58 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000083189 ๒๓ ม.ค. ๖๐

237 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 กข 837 นศ.

900.66                 900.66                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 900.66 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                900.66 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000082433 ๒๓ ม.ค. ๖๐

238 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 1 กต 4665 กทม.

1,324.50              1,324.50              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,324.50 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,324.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000082405 ๒๓ ม.ค. ๖๐

239 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 1 กฮ 3602 กทม.

1,827.81              1,827.81              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,827.81 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,827.81 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000081957 ๒๓ ม.ค. ๖๐

240 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 4 กพ 7572 กทม.

1,483.44              1,483.44              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,483.44 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,483.44 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000082011 ๒๓ ม.ค. ๖๐

241 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 กจ 3905 นศ.

927.15                 927.15                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 927.15 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                927.15 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000082718 ๒๓ ม.ค. ๖๐

242 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 กจ 3905 นศ.

1,456.95              1,456.95              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,456.95 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,456.95 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000082274 ๒๓ ม.ค. ๖๐

หนา้ที ่15 จาก 20



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต้) จ.นครศรธีรรมราช

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

243 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 กจ 3904 นศ.

1,086.09              1,086.09              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,086.09 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,086.09 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000082905 ๒๓ ม.ค. ๖๐

244 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 4 กฐ 3391 กทม.

1,668.87              1,668.87              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,668.87 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,668.87 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000083112 ๒๓ ม.ค. ๖๐

245 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 4 กช 2047 กทม.

1,324.50              1,324.50              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,324.50 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,324.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000082853 ๒๓ ม.ค. ๖๐

246 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 2 กว 6596 กทม.

1,059.60              1,059.60              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,059.60 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,059.60 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000082307 ๒๓ ม.ค. ๖๐

247 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 3 กร 7986 กทม.

1,324.50              1,324.50              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,324.50 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,324.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000082688 ๒๓ ม.ค. ๖๐

248 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 3 กร 7992 กทม.

927.15                 927.15                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 927.15 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                927.15 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000083245 ๒๓ ม.ค. ๖๐

249 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 4 กพ 7584 กทม.

1,642.38              1,642.38              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,642.38 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,642.38 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000082230 ๒๓ ม.ค. ๖๐

250 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 4 กฐ 3387 กทม.

1,430.46              1,430.46              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,430.46 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,430.46 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000082333 ๒๓ ม.ค. ๖๐

251 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 2 กจ - 175

1,615.89              1,615.89              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,615.89 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,615.89 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000081920 ๒๓ ม.ค. ๖๐

252 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน 
 กค 8893 นศ.

1,324.50              1,324.50              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,324.50 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,324.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000082751 ๒๓ ม.ค. ๖๐

253 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 1 กฮ 3591 กทม.

1,668.87              1,668.87              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,668.87 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,668.87 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000082786 ๒๓ ม.ค. ๖๐

254 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 4 กพ 7580 กทม.

1,245.03              1,245.03              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,245.03 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,245.03 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000082940 ๒๓ ม.ค. ๖๐

255 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 4 กจ-7723 กทม.

529.80                 529.80                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 529.80 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                529.80 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000082097 ๒๓ ม.ค. ๖๐

256 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 นข 303 นศ.

662.25                 662.25                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 662.25 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                662.25 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000083043 ๒๓ ม.ค. ๖๐

257 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าแรง พขร.บ /16-31 ธ.ค 59 ทะเบยีน
 4 กฐ 3387 กทม.

1,721.85              1,721.85              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,721.85 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,721.85 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000082378 ๒๓ ม.ค. ๖๐

258 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา 216454-2 ประจ าเดือน 
ธค. 59

330.00                 330.00                 ตกลงราคา การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ภูเก็ต

                 330.00 การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ภูเก็ต

                330.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000086526 ๒๓ ม.ค. ๖๐

259 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ โทรศัพทคุ์มไม่ได้เดือน ธ.ค.2559(ผปช.)
075-378499

165.00                 165.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  165.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 165.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000082390 ๒๓ ม.ค. ๖๐

260 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ โทรศัพทค์วบคุมไม่ได้เดือน ธ.ค.2559(
ผจซ.)

246.00                 246.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  246.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 246.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000082279 ๒๓ ม.ค. ๖๐

261 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์TOT พ.ย 59 075-763345 130.50                 130.50                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  130.50 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 130.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000087190 ๒๓ ม.ค. ๖๐

หนา้ที ่16 จาก 20



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต้) จ.นครศรธีรรมราช

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

262 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์TOT พ.ย 59 075-763334 3.00                     3.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      3.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      3.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000087118 ๒๓ ม.ค. ๖๐

263 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-763352 เดือน
พฤศจิกายน 2559

45.00                   45.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    45.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   45.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000085826 ๒๓ ม.ค. ๖๐

264 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-763333 เดือน
พฤศจิกายน 2559

663.00                 663.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  663.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 663.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000086235 ๒๓ ม.ค. ๖๐

265 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. ค่าล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ
ตามวาระ สฟฟ.ตป.

4,800.00              4,800.00              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แสงชัย
เทคนิคอล

              4,800.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แสงชัย
เทคนิคอล

             4,800.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000086095 ๒๓ ม.ค. ๖๐

266 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุส านักงาน ผกร.ต.๒ 681.31                 681.31                 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

                 681.31 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

                681.31 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000089985 ๒๔ ม.ค. ๖๐

267 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุส านักงาน ประจ า กรส.ต.2 3,461.68              3,461.68              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              3,461.68 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             3,461.68 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000093063 ๒๔ ม.ค. ๖๐

268 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุส านักงาน ผรส.กรส.ต.2 1,518.69              1,518.69              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              1,518.69 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             1,518.69 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000092645 ๒๔ ม.ค. ๖๐

269 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุส านักงาน ผสร.กรส.ต.2 1,700.93              1,700.93              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              1,700.93 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             1,700.93 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000093003 ๒๔ ม.ค. ๖๐

270 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ 7203กทม 1,529.05              1,529.05              ตกลงราคา หจก.สมุยออยล์เซอร์วิส 
(2000)

              1,529.05 หจก.สมุยออยล์เซอร์วิส 
(2000)

             1,529.05 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000092238 ๒๔ ม.ค. ๖๐

271 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ รถ 80-7762 นศ./บรรทกุเคร่ืองปั่น
ไฟฟ้า/หจก.สาโรช

2,209.86              2,209.86              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

              2,209.86 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

             2,209.86 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000095223 ๒๔ ม.ค. ๖๐

272 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ รถ 80-7762 นศ./รับอุปกรณ์ที่ กฟจ.
ตรัง/หจก.สาโรช

2,256.38              2,256.38              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

              2,256.38 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

             2,256.38 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000093154 ๒๔ ม.ค. ๖๐

273 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบยีน 81-2505 นศ. 34,780.00            34,780.00            ตกลงราคา นายด ารงค์  รักษาชัย             34,780.00 นายด ารงค์  รักษาชัย            34,780.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000094425 ๒๔ ม.ค. ๖๐

274 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบยีน ป 0229 นศ. 28,020.00            28,020.00            ตกลงราคา นายด ารงค์  รักษาชัย             28,020.00 นายด ารงค์  รักษาชัย            28,020.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000094153 ๒๔ ม.ค. ๖๐

275 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบยีน ผค 1836 นศ. 33,110.00            33,110.00            ตกลงราคา นายด ารงค์  รักษาชัย             33,110.00 นายด ารงค์  รักษาชัย            33,110.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000094303 ๒๔ ม.ค. ๖๐

276 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบยีน นข 868 นศ. 25,930.00            25,930.00            ตกลงราคา นายด ารงค์  รักษาชัย             25,930.00 นายด ารงค์  รักษาชัย            25,930.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000094363 ๒๔ ม.ค. ๖๐

277 คชจ. ประชุมชี้แจง ค่าเคร่ืองด่ืม-ของว่าง 2,650.00              2,650.00              ตกลงราคา นางมยุรี เหล่าเส็น               2,650.00 นางมยุรี เหล่าเส็น              2,650.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000092215 ๒๔ ม.ค. ๖๐

278 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา สฟฟ . ขนอม เดือน ม.ค. 60 357.00                 357.00                 ตกลงราคา การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ขนอม

                 357.00 การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ขนอม

                357.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000091424 ๒๔ ม.ค. ๖๐

279 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์076-450876 ธ.ค. 59 17.10                   17.10                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    17.10 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   17.10 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000093435 ๒๔ ม.ค. ๖๐

280 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. ค่าล้างเคร่ืองปรับอากาศ สฟฟ.ขนอม 2,803.74              2,803.74              ตกลงราคา นายอภิชาติ ทองสม               2,803.74 นายอภิชาติ ทองสม              2,803.74 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000091185 ๒๔ ม.ค. ๖๐

281 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น ค่าหลอดนีออน 1,487.85              1,487.85              ตกลงราคา นายสุรจิต  ศิริกิ้จพุทธิศักด์ิ               1,487.85 นายสุรจิต  ศิริกิ้จพุทธิศักด์ิ              1,487.85 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000098664 ๒๕ ม.ค. ๖๐

282 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุส านักงาน(ผธท.กบล.ต.2) 4,084.11              4,084.11              ตกลงราคา บริษัท สหไทยเปเปอร์พลัส 
จ ากัด

              4,084.11 บริษัท สหไทยเปเปอร์พลัส 
จ ากัด

             4,084.11 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000099762 ๒๕ ม.ค. ๖๐

283 ค่าน้ าด่ืม ค่าน้ าด่ืมประจ าเดือนธันวาคม 2559/
ผบห.ต.2

1,009.35              1,009.35              ตกลงราคา น.ส.เรณู หมีเถื่อน               1,009.35 น.ส.เรณู หมีเถื่อน              1,009.35 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000100574 ๒๕ ม.ค. ๖๐

284 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ภัยพิบติั 1,677.72              1,677.72              ตกลงราคา บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน)               1,677.72 บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน)              1,677.72 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000099842 ๒๕ ม.ค. ๖๐

285 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ภัยพิบติั 1,515.36              1,515.36              ตกลงราคา บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน)               1,515.36 บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน)              1,515.36 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000099881 ๒๕ ม.ค. ๖๐

286 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ภัยพิบติั 1,315.07              1,315.07              ตกลงราคา บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน)               1,315.07 บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน)              1,315.07 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000102989 ๒๕ ม.ค. ๖๐
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287 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ภัยพิบติั 834.56                 834.56                 ตกลงราคา บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน)                  834.56 บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน)                 834.56 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000103039 ๒๕ ม.ค. ๖๐

288 ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์ ค่าพิมพ์ปา้ยไวนิล-ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆ/ผสส.

2,630.00              2,630.00              ตกลงราคา นายดุรงค์ฤทธ์ิ เงินชูกล่ิน               2,630.00 นายดุรงค์ฤทธ์ิ เงินชูกล่ิน              2,630.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000096730 ๒๕ ม.ค. ๖๐

289 ค่าวัสดุส านักงาน ค่ากระดาษต่อเนื่อง/ผบก.ต.2 3,364.49              3,364.49              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง               3,364.49 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง              3,364.49 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000104671 ๒๖ ม.ค. ๖๐

290 ค่าวัสดุส านักงาน ซ้ือวัสดุส านักงาน สถานีไฟฟ้ากระบี1่ 11,965.00            11,965.00            ตกลงราคา ปกาสัยเคร่ืองเขียน             11,965.00 ปกาสัยเคร่ืองเขียน            11,965.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000107750 ๒๖ ม.ค. ๖๐

291 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าตัดหญ้า,ฉีดหญ้า สฟฟ.ภก.1-ม.ค.2560 2,500.00              2,500.00              ตกลงราคา นายสมชัย บลิอะหลี               2,500.00 นายสมชัย บลิอะหลี              2,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000105996 ๒๖ ม.ค. ๖๐

292 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าตัดหญ้า,ฉีดหญ้า สฟฟ.ภก.2-ม.ค.2560 1,460.00              1,460.00              ตกลงราคา นายสมชัย บลิอะหลี               1,460.00 นายสมชัย บลิอะหลี              1,460.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000106097 ๒๖ ม.ค. ๖๐

293 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าตัดตกแต่งต้นไม้ สฟฟ.ภก.2-ม.ค.2560 200.00                 200.00                 ตกลงราคา นายสมชัย บลิอะหลี                  200.00 นายสมชัย บลิอะหลี                 200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000106097 ๒๖ ม.ค. ๖๐

294 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าตัดหญ้า สฟฟ.ภก.3-ม.ค.2560 1,650.00              1,650.00              ตกลงราคา นายสมชัย บลิอะหลี               1,650.00 นายสมชัย บลิอะหลี              1,650.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000106146 ๒๖ ม.ค. ๖๐

295 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าตัดหญ้า,ฉีดหญ้า สฟฟ.ถลาง-ม.ค.2560 3,500.00              3,500.00              ตกลงราคา นายสมชัย บลิอะหลี               3,500.00 นายสมชัย บลิอะหลี              3,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000106272 ๒๖ ม.ค. ๖๐

296 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าตัดหญ้า,ฉีดหญ้า สฟฟ.ถลาง2-ม.ค.
2560

3,500.00              3,500.00              ตกลงราคา นายสมชัย บลิอะหลี               3,500.00 นายสมชัย บลิอะหลี              3,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000106300 ๒๖ ม.ค. ๖๐

297 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าตัดหญ้า สฟฟ.กะรน-ม.ค.2560 1,500.00              1,500.00              ตกลงราคา นายสมชัย บลิอะหลี               1,500.00 นายสมชัย บลิอะหลี              1,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000106216 ๒๖ ม.ค. ๖๐

298 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าน้ ายาก าจัดวัชพืช สฟฟ.ภก.1-ม.ค.
2560

500.00                 500.00                 ตกลงราคา นายสมชัย บลิอะหลี                  500.00 นายสมชัย บลิอะหลี                 500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000105996 ๒๖ ม.ค. ๖๐

299 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าน้ ายาก าจัดวัชพืช สฟฟ.ภก.2-ม.ค.
2560

340.00                 340.00                 ตกลงราคา นายสมชัย บลิอะหลี                  340.00 นายสมชัย บลิอะหลี                 340.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000106097 ๒๖ ม.ค. ๖๐

300 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าน้ ายาก าจัดวัชพืช สฟฟ.ภก.3-ม.ค.
2560

350.00                 350.00                 ตกลงราคา นายสมชัย บลิอะหลี                  350.00 นายสมชัย บลิอะหลี                 350.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000106146 ๒๖ ม.ค. ๖๐

301 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าน้ ายาก าจัดวัชพืช สฟฟ.ถลาง-ม.ค.
2560

500.00                 500.00                 ตกลงราคา นายสมชัย บลิอะหลี                  500.00 นายสมชัย บลิอะหลี                 500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000106272 ๒๖ ม.ค. ๖๐

302 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าน้ ายาก าจัดวัชพืช สฟฟ.กะรน-ม.ค.
2560

500.00                 500.00                 ตกลงราคา นายสมชัย บลิอะหลี                  500.00 นายสมชัย บลิอะหลี                 500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000106216 ๒๖ ม.ค. ๖๐

303 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ 2กว7790กทม. 927.85                 927.85                 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัย
ตะกั่วป่

                 927.85 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัย
ตะกั่วป่

                927.85 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000109057 ๒๖ ม.ค. ๖๐

304 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบยีน กพ 7214 นศ. 2,991.00              2,991.00              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

              2,991.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

             2,991.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000107282 ๒๖ ม.ค. ๖๐

305 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบยีน นข 868 นศ. 3,864.49              3,864.49              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

              3,864.49 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

             3,864.49 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000107299 ๒๖ ม.ค. ๖๐

306 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบยีน กจ 3904 นศ. 2,234.00              2,234.00              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

              2,234.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

             2,234.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000107325 ๒๖ ม.ค. ๖๐

307 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบยีน กจ 4096 นศ. 1,464.00              1,464.00              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

              1,464.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

             1,464.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000107346 ๒๖ ม.ค. ๖๐

308 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบยีน กธ 8315 นศ. 4,750.00              4,750.00              ตกลงราคา ร้านสยามไฟฟ้ารถยนต์               4,750.00 ร้านสยามไฟฟ้ารถยนต์              4,750.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000107358 ๒๖ ม.ค. ๖๐

309 คชจ. ประชุมชี้แจง ค่าถ่ายเอกสารงานประชุม 1,800.00              1,800.00              ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ               1,800.00 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ              1,800.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000104581 ๒๖ ม.ค. ๖๐

310 คชจติดต่อส่ือสารอี่น ค่าจ้างบริการ SMS 149.00                 149.00                 ตกลงราคา บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท
เวอร์ค

                 149.00 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท
เวอร์ค

                149.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000109150 ๒๖ ม.ค. ๖๐

311 ค่าวัสดุส านักงาน หมึกพร้ินเตอร์เคียวเซร่า2กล่องละ
3,700บาทนางอมลวรรณ

6,915.89              6,915.89              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              6,915.89 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             6,915.89 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000115940 ๒๗ ม.ค. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต้) จ.นครศรธีรรมราช

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

312 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างตัดหญ้า,ฉีดหญ้า 4,800.00              4,800.00              ตกลงราคา นายเชิดชัย จันธุรส               4,800.00 นายเชิดชัย จันธุรส              4,800.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000114565 ๒๗ ม.ค. ๖๐

313 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าน้ ายาก าจัดวัชพืช 500.00                 500.00                 ตกลงราคา นายเชิดชัย จันธุรส                  500.00 นายเชิดชัย จันธุรส                 500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000114565 ๒๗ ม.ค. ๖๐

314 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าน้ ายาก าจัดวัชพืช 800.00                 800.00                 ตกลงราคา นายเชิดชัย จันธุรส                  800.00 นายเชิดชัย จันธุรส                 800.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000114515 ๒๗ ม.ค. ๖๐

315 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ 1กต 4665 กทม. 848.32                 848.32                 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัย
ตะกั่วป่

                 848.32 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัย
ตะกั่วป่

                848.32 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000113313 ๒๗ ม.ค. ๖๐

316 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ กน 1700 นศ. 1,032.84              1,032.84              ตกลงราคา หจก.ภูเก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

              1,032.84 หจก.ภูเก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

             1,032.84 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000115586 ๒๗ ม.ค. ๖๐

317 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าสฟฟ. 01/60 3,200.00              3,200.00              ตกลงราคา นายปรีชา ช่วยนวล               3,200.00 นายปรีชา ช่วยนวล              3,200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000121814 ๓๐ ม.ค. ๖๐

318 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าสฟฟ. 01/60 1,020.00              1,020.00              ตกลงราคา นายปรีชา ช่วยนวล               1,020.00 นายปรีชา ช่วยนวล              1,020.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000121839 ๓๐ ม.ค. ๖๐

319 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน จ้างตัดหญ้าและฉีดหญ้า 3,900.00              3,900.00              ตกลงราคา นายปรีชา ช่วยนวล               3,900.00 นายปรีชา ช่วยนวล              3,900.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000121159 ๓๐ ม.ค. ๖๐

320 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าตัดแต่งต้นไม้ สฟฟ 1,300.00              1,300.00              ตกลงราคา นายปรีชา ช่วยนวล               1,300.00 นายปรีชา ช่วยนวล              1,300.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000121814 ๓๐ ม.ค. ๖๐

321 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าตัดแต่งต้นไม้ สฟฟ 780.00                 780.00                 ตกลงราคา นายปรีชา ช่วยนวล                  780.00 นายปรีชา ช่วยนวล                 780.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000121839 ๓๐ ม.ค. ๖๐

322 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ยาก าจัดวัชพืช 1,500.00              1,500.00              ตกลงราคา นายปรีชา ช่วยนวล               1,500.00 นายปรีชา ช่วยนวล              1,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000121159 ๓๐ ม.ค. ๖๐

323 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-284031 สฟฟ 1.90                     1.90                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      1.90 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      1.90 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000121654 ๓๐ ม.ค. ๖๐

324 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ 075-282420 สถานีไฟฟ้า 70.50                   70.50                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                    70.50 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                   70.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000119357 ๓๐ ม.ค. ๖๐

325 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุเคร่ืองเขียน/ผกม.กอก.ต.2 3,690.65              3,690.65              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง               3,690.65 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง              3,690.65 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000128404 ๓๑ ม.ค. ๖๐

326 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุส านักงาน  (ผยค.กกค.ต.๒) 6,654.21              6,654.21              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              6,654.21 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             6,654.21 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000128900 ๓๑ ม.ค. ๖๐

327 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าผงหมึกปร้ินเตอร์ 4,093.46              4,093.46              ตกลงราคา หจก.ไฮเทคออโตเมชั่นแอนด์
เซอร์วิส

              4,093.46 หจก.ไฮเทคออโตเมชั่นแอนด์
เซอร์วิส

             4,093.46 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000131352 ๓๑ ม.ค. ๖๐

328 ค่าวัสดุส านักงาน กระดาษA4 (ผบต.) 2,813.08              2,813.08              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง               2,813.08 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง              2,813.08 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000133350 ๓๑ ม.ค. ๖๐

329 ค่าวัสดุส านักงาน กระดาษA4 (ผจซ.) 3,780.37              3,780.37              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง               3,780.37 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง              3,780.37 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000133413 ๓๑ ม.ค. ๖๐

330 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างเหมาก าจัดวัชพืชสฟฟ.ปพน.  ม.ค. 
60

4,000.00              4,000.00              ตกลงราคา นายชัยรัตน์ ไสยรัตน์               4,000.00 นายชัยรัตน์ ไสยรัตน์              4,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000128690 ๓๑ ม.ค. ๖๐

331 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าน้ ายาก าจัดวัชพืชสฟฟ.ปพน.  ม.ค. 60 1,000.00              1,000.00              ตกลงราคา นายชัยรัตน์ ไสยรัตน์               1,000.00 นายชัยรัตน์ ไสยรัตน์              1,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000128748 ๓๑ ม.ค. ๖๐

332 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ รถ 40-0447 นศ./ร่วมกิจกรรมปลูก
หญ้าทะเลที่ กฟจ.ตรัง

2,228.13              2,228.13              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

              2,228.13 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

             2,228.13 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000155429 ๓๑ ม.ค. ๖๐

333 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์  กจ.4096 นศ. 489.06                 489.06                 ตกลงราคา บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

                 489.06 บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

                489.06 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000140751 ๓๑ ม.ค. ๖๐

334 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ กง -5163 นศ ตรวจ
สอบมต.ตามวาระ

1,036.23              1,036.23              ตกลงราคา บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

              1,036.23 บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

             1,036.23 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000139237 ๓๑ ม.ค. ๖๐

335 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ 2กว5696 กทม 1,276.99              1,276.99              ตกลงราคา บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

              1,276.99 บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

             1,276.99 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000137864 ๓๑ ม.ค. ๖๐

336 คชจ. ประชุมชี้แจง ค่าเคร่ืองด่ืมอาหารว่างประชุมระบบ
สารสนเทศเพื่อการจ

3,850.00              3,850.00              ตกลงราคา นางอ ามร  แซ่ล้อ               3,850.00 นางอ ามร  แซ่ล้อ              3,850.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000126264 ๓๑ ม.ค. ๖๐

337 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา 249-249=0น.-มค.60/
ผบห.ต.2

180.00                 180.00                 ตกลงราคา ส านักงานประปา
นครศรีธรรมราช

                 180.00 ส านักงานประปา
นครศรีธรรมราช

                180.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000128249 ๓๑ ม.ค. ๖๐

338 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา 4787-3854=933น.-
มค.60/ผบห.ต.2

27,446.75            27,446.75            ตกลงราคา ส านักงานประปา
นครศรีธรรมราช

            27,446.75 ส านักงานประปา
นครศรีธรรมราช

           27,446.75 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000128289 ๓๑ ม.ค. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต้) จ.นครศรธีรรมราช

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

339 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา สฟฟ.ภก.1-ม.ค.2560 132.00                 132.00                 ตกลงราคา ส านักงานประปาภูเก็ต                  132.00 ส านักงานประปาภูเก็ต                 132.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000127431 ๓๑ ม.ค. ๖๐

340 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา สฟฟ.ภก.2-ม.ค.2560 660.00                 660.00                 ตกลงราคา ส านักงานประปาภูเก็ต                  660.00 ส านักงานประปาภูเก็ต                 660.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000127473 ๓๑ ม.ค. ๖๐

341 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา สฟฟ.ภก.3-ม.ค.2560 330.00                 330.00                 ตกลงราคา ส านักงานประปาภูเก็ต                  330.00 ส านักงานประปาภูเก็ต                 330.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000127523 ๓๑ ม.ค. ๖๐

342 ค่าน้ าประปา ค่าน ้าประปา ม.ค.60(สฟฟ.ปต.) 2,953.20              2,953.20              ตกลงราคา ส านักงานประปาภูเก็ต               2,953.20 ส านักงานประปาภูเก็ต              2,953.20 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000151439 ๓๑ ม.ค. ๖๐

343 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์No.075692205 เดือน
ธันวาคม 2559

102.60                 102.60                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                  102.60 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                 102.60 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000152558 ๓๑ ม.ค. ๖๐

344 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท0์75-702716ประจ าเดือน
ธ.ค.59

2,643.37              2,643.37              ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)               2,643.37 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)              2,643.37 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000149316 ๓๑ ม.ค. ๖๐

345 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์076-346309(สถานีปา่
ตอง)*ธ.ค.59

7.24                     7.24                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      7.24 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      7.24 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000131199 ๓๑ ม.ค. ๖๐

346 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. ค่าท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 
สฟฟ.คุระบรีุ ปี2559

4,800.00              4,800.00              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แสงชัย
เทคนิคอล

              4,800.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แสงชัย
เทคนิคอล

             4,800.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000131170 ๓๑ ม.ค. ๖๐

347 ค่า Identification Tester 40,000.00            40,000.00            ตกลงราคา บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท ์
จ ากัด

            40,000.00 บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท ์
จ ากัด

           40,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000051286 ๓ พ.ค. ๖๐

348 ค่า Clip On Power 11,000.00            11,000.00            ตกลงราคา บริษัท เว็ลธ์ ซัพพอร์ต จ ากัด             11,000.00 บริษัท เว็ลธ์ ซัพพอร์ต จ ากัด            11,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000053158 ๘ พ.ค. ๖๐

349 ค่าเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุแบบมือถือ 15,000.00            15,000.00            ตกลงราคา บ.อมรส่ือสารแอนด์อิเลคโทร
นิคส์ จ ากัด

            15,000.00 บ.อมรส่ือสารแอนด์อิเลคโทร
นิคส์ จ ากัด

           15,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000055666 ๑๕ พ.ค. ๖๐

350 อุปกรณ์ Fiber Optic ผกป.กฟส.ทศ. 59,080.00            59,080.00            ตกลงราคา บ ีเบรน คอมพิวเตอร์             59,080.00 บ ีเบรน คอมพิวเตอร์            59,080.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000055561 ๑๕ พ.ค. ๖๐

351 อุปกรณ์ติดต้ัง Network (หอ้งแก้ไฟทศ.) 47,080.00            47,080.00            ตกลงราคา บ ีเบรน คอมพิวเตอร์             47,080.00 บ ีเบรน คอมพิวเตอร์            47,080.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000055569 ๑๕ พ.ค. ๖๐

352 อุปกรณ์ติดต้ัง Network (หอ้งแก้ไฟสิชล.) 47,080.00            47,080.00            ตกลงราคา บ ีเบรน คอมพิวเตอร์             47,080.00 บ ีเบรน คอมพิวเตอร์            47,080.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000055569 ๑๕ พ.ค. ๖๐

353 อุปกรณ์ติดต้ัง Network (ผบต.สิชล) 59,080.00            59,080.00            ตกลงราคา บ ีเบรน คอมพิวเตอร์             59,080.00 บ ีเบรน คอมพิวเตอร์            59,080.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000055569 ๑๕ พ.ค. ๖๐

354 ตู้เหล็ก4ล้ินชัก 8,411.20              8,411.20              ตกลงราคา นางสาวอัญชลี บรรณางกูร               8,411.20 นางสาวอัญชลี บรรณางกูร              8,411.20 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000055568 ๑๕ พ.ค. ๖๐

355 ตู้บานเล่ือน4ฟุต 8,411.20              8,411.20              ตกลงราคา นางสาวอัญชลี บรรณางกูร               8,411.20 นางสาวอัญชลี บรรณางกูร              8,411.20 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000055568 ๑๕ พ.ค. ๖๐

356 ค่า Projector 30,000.00            30,000.00            ตกลงราคา บ.ไอโอนอน จ ากัด             30,000.00 บ.ไอโอนอน จ ากัด            30,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000055685 ๑๕ พ.ค. ๖๐

357 จัดซ้ืออากาศยานไร้คนขับ 83,822.43            83,822.43            ตกลงราคา บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์
 จ ากัด

            83,822.43 บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์
 จ ากัด

           83,822.43 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000056367 ๑๖ พ.ค. ๖๐

358 Fiber optic Multiplex (FOM) 74,700.00            74,700.00            ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วี.ซี.ท.ี             74,700.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วี.ซี.ท.ี            74,700.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000058927 ๒๒ พ.ค. ๖๐

359 ค่า Fiber optic Multiplex(FOM) กับ เคร่ืองส ารองไฟ 7,500.00              7,500.00              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วี.ซี.ท.ี               7,500.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วี.ซี.ท.ี              7,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000058927 ๒๒ พ.ค. ๖๐

360 ค่า Cable Analyzer 5,500.00              5,500.00              ตกลงราคา บ.เอสเอ็มไอ อินสตรูเมนท ์
จ ากัด

              5,500.00 บ.เอสเอ็มไอ อินสตรูเมนท ์
จ ากัด

             5,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000060479 ๒๔ พ.ค. ๖๐

361 ซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ 15,700.93            15,700.93            ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามจัสมิน             15,700.93 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามจัสมิน            15,700.93 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000060715 ๒๕ พ.ค. ๖๐

362 จัดซ้ือโทรทศัน์สีขนาด 55 สี จ านวน 1 เคร่ือง 25,495.33            25,495.33            ตกลงราคา บ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์จ ากัด
(มหาชน)

            25,495.33 บ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์จ ากัด
(มหาชน)

           25,495.33 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000061352 ๒๖ พ.ค. ๖๐

363 ค่า ชุดทดสอบระบบโทรศัพท์ 30,000.00            30,000.00            ตกลงราคา บ.เอสเอ็มไอ อินสตรูเมนท ์
จ ากัด

            30,000.00 บ.เอสเอ็มไอ อินสตรูเมนท ์
จ ากัด

           30,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000061580 ๒๖ พ.ค. ๖๐
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