
แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ
1           287,776.50           287,776.50 ประกวด

ราคา 
e-Auction

          287,776.50           287,776.50 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด           286,032.40

2. บริษัท อีรํา จ ากัด           277,311.90

3. บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี 
จ ากัด

          286,642.50

4. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด           272,079.60 บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด          272,079.60 เปน็ผ๎ูเสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต๎อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากวําราคากลาง

2        2,855,090.63        2,557,922.63 ประกวดราคา

            42,051.00             37,845.90 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            42,051.00 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

          563,676.00           544,886.80 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

          582,465.20

จัดซ้ือพัสดุรอง ป ี2559 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ๎วย (Form No. 
93-6 สเปค R-911/2546) จ านวน 4 รายการ (คร้ังที่ 2) ตาม
ประกวดราคาเลขที่ PEA(S2) 042/2559 ด๎วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  (วงเงินจัดซ้ือรวมภาษีมูลคําเพิ่ม)

หมายเหตุ : เดือนมิถุนายน 
มี 1 บริษัท  ได๎จัดท าสัญญา
ซ้ือพัสดุแล๎ว คือ บริษัท ซิสเต็ม 
3 จ ากัด ท าสัญญาซ้ือพัสดุ 
จ านวน 1 รายการ สํวนอีก 2 
บริษัท ผ๎ูขายยังไมํได๎มาท าสัญญา
 คือ บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด 
จ านวน 2 รายการ และ บริษัท 
อีรํา จ ากัด จ านวน 1 รายการ

๒. แร็ค 3x200 มม. (3x8 นิ้ว) แบบหลังย่ืน

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
039/2560 ลงวันที่ 
21 มิถุนายน 2560

จัดซ้ือพัสดุรองตามแผนป ี๒๕๖๐ และ ป ี๒๕๕๙ (ปรับแผนคร้ังที่ 
๑/๒๕๕๙) ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จ านวน ๑๙ รายการ 
(วงเงินจัดซ้ือรวมภาษีมูลคําเพิ่ม)

หมายเหตุ : เดือนมิถุนายน 
มี 2 บริษัท  ได๎จัดท าสัญญา
ซ้ือพัสดุแล๎ว คือ บริษัท ซิสเต็ม 
3 จ ากัด ท าสัญญาซ้ือพัสดุ 
จ านวน 4 รายการ และ หา๎ง
หุ๎นสํวน ส.กมลเทรดด้ิง ท า
สัญญาซ้ือพัสดุ จ านวน 1 
รายการ สํวนอีก 1 บริษัท 
ผ๎ูขายยังไมํได๎มาท าสัญญา คือ 
บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพพลาย
 แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด จ านวน 9
 รายการ (ยกเลิกการจัดซ้ือ 5 
รายการ)

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

วันที่ 30 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

๑. พีจ.ีคอนเนคเตอร์สลักคํู AL;,ALLOY,ACSR 16-70 ต.มม.

๒. พีจ.ี คอนเนคเตอร์สลักคํู ส าหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัล
ลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

2. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด           541,128.96 บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด          541,128.96 เปน็ผ๎ูเสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต๎อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากวําราคากลาง

3. บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

          597,496.56

       1,574,002.10        1,361,527.92 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

       1,333,822.41 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

      1,333,822.41 เปน็ผ๎ูเสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต๎อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากวําราคากลาง

2. บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

       1,290,285.18

            91,189.68             86,028.00 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

          107,535.00

2. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด             73,123.80 บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด            73,123.80 เปน็ผ๎ูเสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต๎อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากวําราคากลาง

            29,719.25             28,424.55 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            44,137.50

2. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด             24,128.50 บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด            24,128.50 เปน็ผ๎ูเสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต๎อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากวําราคากลาง

            23,540.00             13,794.44 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            18,832.00 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

2. บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

            18,832.00

            44,854.40             42,902.72 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            52,489.92 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

2. บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

            32,902.50

            91,228.20             72,951.42 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            99,891.99 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

2. บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

            90,810.90

              8,025.00               7,511.40 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

              8,346.00 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

๑๔. หลอดตํอสายชนิดบบี ไมํรับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.

๑๕. หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมํา ส าหรับสายอลูมิเนียม 50
 ต.มม.

๑๗. หางปลา เจาะรู AL 185 ต.มม.

๑๐. คอนเนคเตอร์ชนิดบบี AL70-95.แยก AL 16-35 ต.มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
027/2560 ลงวันที่ 
9 มิถุนายน 2560

๑๑. คอนเนคเตอร์ชนิดบบี AL 70-95 ต.มม. แยก CU 6-10 
ต.มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
027/2560 ลงวันที่ 
9 มิถุนายน 2560

๑๓. หลอดตํอสายชนิดบบี ไมํรับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
027/2560 ลงวันที่ 
9 มิถุนายน 2560

๕. คอนเนคเตอร์เข๎าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม. สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
025/2560 ลงวันที่ 
14 มิถุนายน 2560
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

          386,805.00           362,049.48 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

          336,520.35

2. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด           290,877.36 บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด          290,877.36 เปน็ผ๎ูเสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต๎อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากวําราคากลาง

3. บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

          291,650.97

3        8,595,845.00        9,633,498.90 ประกวดราคา

       2,884,185.00        3,159,784.90 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด        2,973,915.20 บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด       2,973,915.20 เปน็ผ๎ูเสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต๎อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากวําราคากลาง

2. บริษัท อีรํา จ ากัด        3,054,031.45

3. บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี 
จ ากัด

       3,005,961.70

4. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด        3,044,417.50

5. บริษัท คิม พาวเวอร์ จ ากัด        3,204,650.00

          217,210.00           247,170.00 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด           239,380.40

2. บริษัท อีรํา จ ากัด           254,660.00

3. บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี 
จ ากัด

          236,384.40 บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี จ ากัด          236,384.40 เปน็ผ๎ูเสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต๎อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากวําราคากลาง

4. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด           239,680.00

5. บริษัท คิม พาวเวอร์ จ ากัด           269,640.00

       4,381,650.00        5,010,810.00 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด        4,691,736.00

๒. แร็ค 3x200 มม. (3x8 นิ้ว) แบบหลังย่ืน

๑๘. สลักตํอปลายสายเข๎าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
027/2560 ลงวันที่ 
9 มิถุนายน 2560

จัดซ้ือพัสดุรองป ี๒๕๖๐ ประเภทอุปกรณ์ลูกถ๎วย (Form No. 
๙๓-๖) จ านวน ๔ รายการ  (วงเงินจัดซ้ือรวมภาษีมูลคําเพิ่ม)

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
031/2560 ลงวันที่ 
7 มิถุนายน 2560

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
030/2560 ลงวันที่ 
12 มิถุนายน 2560

๓. แร็ค 4x200 มม. (4x8 นิ้ว) แบบหลังย่ืน

๑. แร็ค 2x200 มม. (2x8 นิ้ว) แบบหลังย่ืน

หนา้ที ่3 จาก 33



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

2. บริษัท อีรํา จ ากัด        4,374,909.00 บริษัท อีรํา จ ากัด       4,374,909.00 เปน็ผ๎ูเสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต๎อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากวําราคากลาง

3. บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี 
จ ากัด

       4,377,156.00

4. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด        4,808,580.00

5. บริษัท คิม พาวเวอร์ จ ากัด        5,055,750.00

       1,112,800.00        1,215,734.00 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด        1,135,056.00

2. บริษัท อีรํา จ ากัด        1,065,506.00

3. บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี 
จ ากัด

       1,190,696.00

4. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด        1,048,814.00 บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด       1,048,814.00 เปน็ผ๎ูเสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต๎อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากวําราคากลาง

4        2,319,974.00        2,260,789.30 ประกวดราคา

          835,670.00           835,541.60 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

          840,399.40

2. บริษัท ธนัตพร การค๎า จ ากัด           840,399.40

3. บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด (มหาชน)

          835,541.60 บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด (มหาชน)

         835,541.60 เปน็ผ๎ูเสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต๎อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากวําราคากลาง

       1,444,500.00        1,396,350.00 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

       1,405,980.00

2. บริษัท ธนัตพร การค๎า จ ากัด        1,405,980.00

3. บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด (มหาชน)

       1,396,350.00 บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด (มหาชน)

      1,396,350.00 เปน็ผ๎ูเสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต๎อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากวําราคากลาง

            39,804.00             28,897.70 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            31,843.20

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
043/2560 ลงวันที่ 
26 มิถุนายน 2560

๒. ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม. (หนํวย : กก.)

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
043/2560 ลงวันที่ 
26 มิถุนายน 2560

๓. ลวดอลูมิเนียมหุ๎มฉนวน 4.0 มม. (หนํวย : เมตร)

๔. ที่จับลูกรอก ส าหรับลูกรอกแรงต่ าแบบ ข (แบบ 53-2) มอก.
227

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
033/2560 ลงวันที่ 
9 มิถุนายน 2560

จัดซ้ือพัสดุรองป ี๒๕๖๐ ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Form 
No. ๐๔-๒) จ านวน ๓ รายการ  (วงเงินจัดซ้ือรวมภาษีมูลคําเพิ่ม)

๑. ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม. (หนํวย : กก.)

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
032/2560 ลงวันที่ 
6 มิถุนายน 2560

หนา้ที ่4 จาก 33



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

2. บริษัท ธนัตพร การค๎า จ ากัด  31,843.20 

3. บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด (มหาชน)

            28,857.90 บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด (มหาชน)

           28,857.90 เปน็ผ๎ูเสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต๎อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากวําราคากลาง

5           200,368.20           162,187.61 สอบราคา

            25,423.20             20,704.50 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            17,943.90

2. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด             20,566.47

3. บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

            12,974.82 บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

           12,974.82 เปน็ผ๎ูเสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต๎อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากวําราคากลาง

                 577.80                  589.36 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

                 963.00

2. บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

                 589.36 บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

                589.36 เปน็ผ๎ูเสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต๎อง และราคาที่เสนอ
เทาํกับราคากลาง

          100,002.20             79,527.11 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            78,647.14

ใบส่ังซ้ือ (PO) เลขที่ 
3001299408 ลงวันที่      
26 มิถุนายน 2560

๙. หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมํา ส าหรับสายอลูมิเนียม 50 
ต.มม.

จัดซ้ือพัสดุรองป ี๒๕๖๐ (ปรับแผนคร้ังที่ ๑/๒๕๖๐) จัดซ้ือพัสดุ
รองป ี๒๕๖๐ และจัดซ้ือพัสดุรองป ี๒๕๕๙ (ปรับแผนคร้ังที่ ๑/
๒๕๕๙) ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Form No.๑๒-๒) 
จ านวน ๑๔ รายการ (วงเงินจัดซ้ือรวมภาษีมูลคําเพิ่ม)

หมายเหตุ : เดือนมิถุนายน 
มี 2 บริษัท  ได๎จัดท าใบส่ังซ้ือ 
(PO) แล๎ว คือ บริษัท ซิสเต็ม 3 
จ ากัด ท าใบส่ังซ้ือพัสดุ จ านวน 
3 รายการ และ บริษัท เบสท ์
เว็นเดอร์ ซัพพลาย แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด ท าใบส่ังซ้ือพัสดุ 
จ านวน 2 รายการ สํวนอีก 1 
บริษัท ผ๎ูขายยังไมํได๎มาท าสัญญา
 คือ หา๎งหุ๎นสํวน ส.กมลเทรดด้ิง
 จ านวน 9 รายการ

๕. คอนเนคเตอร์ชนิดบบีแบบเอช ส าหรับสายเข๎าอลูมิเนียม 
50-95 ต.มม. สายแยกอลูมิเนียมหรือทองแดง 50-95 ต.มม.

ใบส่ังซ้ือ (PO) เลขที่ 
3001299408 ลงวันที่      
26 มิถุนายน 2560

๖. หลอดตํอสายชนิดบบี รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
043/2560 ลงวันที่ 
26 มิถุนายน 2560

หนา้ที ่5 จาก 33



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

2. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด             76,997.20 บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด            76,997.20 เปน็ผ๎ูเสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต๎อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากวําราคากลาง

3. บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

            79,527.11

            50,825.00             47,572.20 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            47,267.25

2. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด             46,759.00 บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด            46,759.00 เปน็ผ๎ูเสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต๎อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากวําราคากลาง

3. บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

            47,572.20

            23,540.00             13,794.44 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            13,653.20

2. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด  12,947.00  บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด            12,947.00 เปน็ผ๎ูเสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต๎อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากวําราคากลาง

3. บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

            13,794.44

6           300,402.77           300,595.79 สอบราคา

            10,114.23             10,114.23 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            11,997.57 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

              7,450.62               7,989.05 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

              7,959.94

๒. ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.

๖. ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404

๑๔. หลอดตํอสายชนิดบบี ไมํรับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.

ใบส่ังซ้ือ (PO) เลขที่ 
3001299624 ลงวันที่      
26 มิถุนายน 2560

จัดซ้ือพัสดุรอง จ านวน ๖๘ รายการ ส าหรับงานโครงการ คพส.
๙.๔ (วงเงินจัดซ้ือรวมภาษีมูลคําเพิ่ม)

หมายเหตุ : เดือนมิถุนายน 
มี 1 บริษัท  ได๎จัดท าใบส่ังซ้ือ 
(PO) แล๎ว คือ หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด
 รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส 
 ท าใบส่ังซ้ือพัสดุ จ านวน 4 
รายการ สํวนอีก 1 บริษัท 
ผ๎ูขายยังไมํได๎มาท าสัญญา คือ 
หา๎งหุ๎นสํวน ส.กมลเทรดด้ิง 
จ านวน 33 รายการ

ใบส่ังซ้ือ (PO) เลขที่ 
3001299624 ลงวันที่      
26 มิถุนายน 2560

๑๑. หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมํา ส าหรับสายอลูมิเนียม 
185 ต.มม.

ใบส่ังซ้ือ (PO) เลขที่ 
3001299624 ลงวันที่      
26 มิถุนายน 2560

หนา้ที ่6 จาก 33



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

2. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

              7,930.84 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด รินทร์นภา 
คอนโทรล เซอร์วิส

             7,930.84 เปน็ผ๎ูเสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต๎อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากวําราคากลาง

                 331.91                  385.20 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

              1,303.26               1,572.90 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

                 677.31                  856.00 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

              1,136.34               1,136.34 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

              1,392.61               1,252.33 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

                 222.45                  197.74 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

                 236.90                  216.68 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

            29,538.42             28,526.20 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

              4,046.74               3,980.40 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

              4,975.50 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

              9,152.78               9,052.20 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            10,812.35 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

              6,408.44               6,179.57 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

              8,490.45 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

                 404.46                  401.25 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

                 513.60 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

              2,130.16               1,954.89 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

              2,089.71 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

2. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

              3,100.86

                 232.83                  212.82 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

                 241.02 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

2. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

                 345.61

๑๖. สเตอร์รัพแคล๎มปห์รือเบลแคล๎มปฮ์อทไลน์ ส าหรับสายเมน
อลูมิเนียม 70-185ต.มม.เส๎นผํานศูนย์กลางสเตอร์รัพหรือเบลอลูมิ
เนียมอัลลอย/ทองแดง 9.25มม

๑๗. ฮอทไลน์แคล๎มป ์ส าหรับสายเมนอลูมิเนียม 25-50ต.มม. 
สายแยกอลูมิเนียม/ทองแดง 25-50ต.มม.
๑๘. ฮอทไลน์แคล๎มป ์ส าหรับสายเมนอลูมิเนียม 50-120ต.มม. 
สายแยกอลูมิเนียม/ทองแดง 35-95ต.มม.
๑๙. พีจ.ี คอนเนคเตอร์สลักคํู ส าหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัล
ลอย และ อลูมิเนียม แกนเหล็ก 25-95ต.มม.

๒๑. คอนเนคเตอร์เข๎าปลายสายอลูมิเนียม 25-35ต.มม.

๑๐. เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ า 350-355แอมป ์ดิน 43620เบอร์ 2
หรือ บเีอส 88
๑๑. ฟิวส์ลิงค์ 33เควี 3แอมป ์EEI-NEMA แบบ K หรือแบบไฮเซิจ

๑๒. ฟิวส์ลิงค์ 33เควี 5-6แอมป ์EEI-NEMA แบบ K หรือแบบไฮ
เซิจส าหรับ 5แอมป์
๑๓. ฟิวส์ลิงค์ 33เควี 10แอมป ์EEI-NEMA แบบ K

๑๔. ฟิวส์สวิตซ์แรงต่ า 1x400แอมป ์500โวลท์

๑๕. สเตอร์รัพแคล๎มปห์รือเบลแคล๎มปฮ์อทไลน์ ส าหรับสายเมน
อลูมิเนียม 25-50ต.มม.เส๎นผํานศูนย์กลางสเตอร์รัพหรือเบลอลูมิ
เนียมอัลลอย/ทองแดง 6.50มม.

ใบส่ังซ้ือ (PO) เลขที่ 
3001299225 ลงวันที่      
23 มิถุนายน 2560

๗. เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ า 80แอมป ์ดิน 43620เบอร์ 1หรือ บี
เอส 88
๘. เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ า 100แอมป ์ดิน 43620เบอร์ 1หรือ บี
เอส 88
๙. เอชอาร์ซีฟิวส์แรงต่ า 150-160แอมป ์ดิน 43620เบอร์1หรือ
 บเีอส 88
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

              1,035.67               1,100.99 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

              1,166.30 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

2. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

              1,399.56

              1,651.87               1,468.77 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

              2,189.22 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

2. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

              5,174.52

                 296.86                  314.32 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

                 513.60 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

                 939.25                  921.27 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

              1,123.50 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

              2,011.07               2,011.07 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

              2,247.00 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

              1,166.23               1,090.79 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

              2,263.05 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

            26,011.70             26,011.70 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            28,376.40 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

2. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

            41,382.25

            11,620.20             12,615.30 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            12,840.00

2. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

            12,519.00 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด รินทร์นภา 
คอนโทรล เซอร์วิส

           12,519.00 เปน็ผ๎ูเสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต๎อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากวําราคากลาง

            25,090.97             27,197.37 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            30,976.50

2. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

            26,639.79 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด รินทร์นภา 
คอนโทรล เซอร์วิส

           26,639.79 เปน็ผ๎ูเสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต๎อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากวําราคากลาง

            10,904.37             11,741.22 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            12,679.50 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

2. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

            12,425.91

ใบส่ังซ้ือ (PO) เลขที่ 
3001299225 ลงวันที่      
23 มิถุนายน 2560

๔๑. สลักเกลียว เอ็ม 16x450มม.

ใบส่ังซ้ือ (PO) เลขที่ 
3001299225 ลงวันที่      
23 มิถุนายน 2560

 ๔๒. สลักเกลียว เอ็ม 16x500มม.

๒๘. หลอดตํอสายชนิดบบี รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185ต.มม.

๒๙. หลอดตํอสายชนิดบบี ไมํรับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185ต.มม.

๓๐. หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมํา ส าหรับสายอลูมิเนียม 50
ต.มม.

๓๒. ปรีฟอร์มเข๎าปลายสาย ส าหรับเคเบลิอากาศ 33เควี 
อลูมิเนียม 185ต.มม.

๔๐. สลักเกลียว เอ็ม 16x400มม.

๒๔. คอนเนคเตอร์ชนิดบบีแบบเอชสายเข๎าอลูมิเนียม 25-50
ต.มม.สายแยกอลูมิเนียมหรือทองแดง 2.5-6ต.มม.

๒๖. คอนเนคเตอร์ชนิดบบีแบบเอชสายเข๎าอลูมิเนียม 35-50
ต.มม.  สายแยกทองแดง 6-10ต.มม.

๒๗. หลอดตํอสายชนิดบบี รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50ต.มม.
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

              4,482.02               4,489.29 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

              4,729.40 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

2. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

              5,238.72

            11,844.47             12,210.95 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            12,460.15

2. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

            12,166.97 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด รินทร์นภา 
คอนโทรล เซอร์วิส

           12,166.97 เปน็ผ๎ูเสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต๎อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากวําราคากลาง

            24,922.05             24,857.82 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            24,729.36 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

2. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

            26,335.16

              6,094.62               6,000.54 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

              6,272.34 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

2. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

              8,885.82

              1,555.63               1,549.31 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

              1,770.64 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

2. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

              1,897.11

            20,216.58             20,548.49 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            21,121.80 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

2. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

            26,854.86

            45,718.96             42,363.44 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            41,944.00 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

2. บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก 
จ ากัด

            41,419.70

3. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

            42,258.58

              2,601.17               2,553.88 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

            27,459.62             27,521.47 1. บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก 
จ ากัด

            26,593.78 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

67. เทปไฟฟ้าพีวีซี.ใช๎ภายนอกม๎วนขนาด 0.18x19x10,000
มม.มอก.386
68. เทปพันเคเบิ้ลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'

๕๐. แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบ ุ16มม. ประเภทใช๎งานทั่วไป
 มอก.259

53. กายแคล๎มปส์ลัก 3ตัว

62. กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5มม.ยาว 2เมตร

๔๕. สลักเกลียวหวํงกลม เอ็ม 16x650มม.

ใบส่ังซ้ือ (PO) เลขที่ 
3001299225 ลงวันที่      
23 มิถุนายน 2560

๔๘. แหวนรองแบบเรียบ ประเภทจัตุรัสขนาดใหญํ 52x52x4.5
มม. เส๎นผํานศูนย์กลางรู 18มม.มอก.258

๔๙. แหวนส่ีเหล่ียมโค๎ง 60x60x5มม. เส๎นผํานศูนย์กลางรู 22มม.

๔๔. สลักเกลียวหวํงกลม เอ็ม 16x500มม.
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

7        1,651,309.60        6,140,850.67 สอบราคา

          100,794.00             97,584.00 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            93,924.60 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

           93,924.60 เปน็ผ๎ูเสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต๎อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากวําราคากลาง

2. บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี 
จ ากัด

            95,510.34

          659,441.00           639,432.00 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

          756,661.20 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

2. บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี 
จ ากัด

          761,812.18

          598,964.60           589,298.22 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

          742,783.30 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

2. บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี 
จ ากัด

          805,796.67

          292,110.00           280,875.00 1. หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

          367,384.50 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

2. บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี 
จ ากัด

          369,519.15

8           125,400.00           129,500.00 ตกลงราคา

9        2,334,044.50        2,334,044.50 วิธีพิเศษ

10        1,069,572.00        1,069,572.00 สอบราคาจัดซ้ือเคร่ืองมือวัด Harmonics Handheld Analyzer จ านวน 4 
เคร่ือง

1 บริษัท เพาเวอร์ ควอลิต้ี (ประเทศไทย) จ ากัด  เสนอ
ราคา 1,062,296.00  บาท

บริษัท เพาเวอร์ ควอลิต้ี (ประเทศไทย) จ ากัด เปน็เงิน 
1,060,156.00 บาท

เนื่องจากเปน็ผ๎ูเสนอ
ราคาที่มีคุณสมบติั 
รายละเอียดเทคนิค
ถูกต๎องตามเง่ือนไขที่

ก าหนด และเปน็ผ๎ูเสนอ
ราคาต่ าสุด

สัญญา ซ.(กม.)-042/2560 
ลว.26 ม.ิย. 2560

2 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ไชโย เทคโนโลยี  เสนอราคา 
1,069,572.00  บาท

จ๎างเหมาทาสีภายนอกอาคารสถานีไฟฟ้าบา๎นเขาหลัก พื้นที่ 
1,100 ตารางเมตร

1.นายเบญจรงค์ อํอนแก๎ว เสนอราคา 125,400.- บาท นายเบญจรงค์ อํอนแก๎ว  ราคา 125,400.- บาท เปน็ราคาต่ าสุด ไมํเกิน
ราคากลาง และเปน็ไป
ตามเง่ือนไขที่ กฟภ.

ก าหนด

ใบส่ังซ้ือแลขที่ 3001291054
 ลว. 2 มิ.ย. 2560

2.นายภูนิทศัน์ พงศ์สมัคร เสนอราคา 140,500.- บาท

3.นางสาวธัญญมาศ สลักศรี เสนอราคา 140,000.- 
บาท

เชําวงจรส่ือสาร IP-VPN จ านวน 44 วงจร (1 ก.ค.60-30 มิ.ย.
60)

1.บริษ ท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) ราคา 415,588.-บาท บริษ ท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) ราคา 415,588.-บาท เปน็ผ๎ูที่มีรายละเอียด
คุณสมบติัถูกต๎อง และ
คุณลักษณะเฉพาะตรง
ตามเง่ือนไขที่ ก าหนด 
และเสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือแลขที่ 3001292129
 ลว. 6 มิ.ย. 2560

2.บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ราคา
635,954.50.-บาท

จัดซ้ือพัสดุรองป ี๒๕๖๐ (ปรับแผน คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐) ประเภท
อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Form No.๑๒-๑) จ านวน ๔ รายการ 
ตามสอบราคาเลขที่ PEA(S๒) ๐๑๔/๒๕๖๐ (วงเงินจัดซ้ือรวม
ภาษีมูลคําเพิ่ม)

๔. ฮอทไลน์แคล๎มป ์ส าหรับ สายเมนอลูมิเนียม 50-120 ต.มม.

๑. เบลแคล๎มปฮ์อทไลน์ ส าหรับสายเมนอลูมิเนียม 25-50 ต.มม. ใบส่ังซ้ือ (PO) เลขที่ 
3001298174 ลงวันที่      
21 มิถุนายน 2560

๒. เบลแคล๎มปฮ์อทไลน์ ส าหรับสายเมนอลูมิเนียม 70-185 ต.มม.

๓. ฮอทไลน์แคล๎มป ์ส าหรับ  สายเมนอลูมิเนียม 25-50 ต.มม.
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

11           588,500.00           580,261.00 สอบราคา

12 จ๎างท าน้ าด่ืม           160,500.00           160,483.95 ตกลงราคา

13
          285,870.00           259,800.00 ตกลงราคา

14
       1,865,117.00        1,865,117.00 สอบราคา

15 10,000.00            6,720.00              ตกลงราคา

16             96,789.00             96,789.00 ตกลงราคา

จัดซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ ในการตกแตํงต๎นไม๎ใกล๎แนวสายไฟฟ้า 
(จ านวน 17 รายการ)

1.ร๎านเอกธนวัฒน์ : เสนอราคา 1,578,100.- บาท(ไมํ
รวมภาษีมูลคําเพิ่ม)

บริษัท อาร์ซีพี มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด : เสนอราคา 
1,809,370.- บาท(รวมภาษีมูลคําเพิ่ม)

1.คุณสมบติัเปน็ไปตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ครบถ๎วน 
2.เสนอราคาต่ ากวํา

ราคากลาง

สัญญา ซ.(กม.)041/2560 
ลว.28 มิ.ย.2560

2.บริษัท อาร์ซีพี มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด : เสนอราคา 
1,809,370.- บาท(รวมภาษีมูลคําเพิ่ม)

3.บริษัท พีพี แอนด์ เจ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด : เสนอราคา 
1,865,117.- บาท(รวมภาษีมูลคําเพิ่ม)

3.หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด เชียงรายซัพพลาย เสนอราคา 
582,061.00 บาท

1 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด วรมรรค์ ราคา 160,483.95 บาท หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด วรมรรค์ ราคา 160,483.95 บาท 
(รวมภาษีมูลคําเพิ่ม)

เปน็ผ๎ูเสนอราคาที่มี
คุณสมบติัถูกต๎องตาม

เง่ือนไขและมาตรฐาน ที่
 กฟภ.ก าหนด และราคา
ที่เสนอเทาํกับราคากลาง

ใบส่ังซ้ือ 3001288641 ลว.8
 มิ.ย.2560

จ๎างเหมาบคุคลภายนอกจัดท าพิธีเปดิกิจกรรม "พัฒนาต๎นแบบทมี
ปฏิบติังานด๎วยความปลอดภัย"

1. บริษัท ท.ีอาร์.มีเดีย จ ากัด ส านักงานใหญํ ราคา 
200,090 บาท

บริษัท ท.ีอาร์.มีเดีย จ ากัด ส านักงานใหญํ ราคา 
200,090 บาท (รวมภาษีมูลคําเพิ่ม)

เนื่องจากเปน็ผ๎ูเสนอ
ราคา ที่มีคุณสมบติั 

รายละเอียดถูกต๎องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด เสนอ
ราคาต่ าสุด และต่ ากวํา

ราคากลาง  
 

ใบส่ังซ้ือ 3001296878 ลว.
20 มิ.ย.2560

2. บริษัท ครีเอท ดีไซน์ กรุ๏ป ราคา 210,000บาท

จ๎างเหมางานปรับปรุงพื้นที่และพนักงานประจ าศูนย์บริการลูกค๎า 
(PEA Front Office) กฟอ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

1.หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ช. ชนฑกานต์ เสนอราคา 
489,846.00 บาท

หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ช. ชนฑกานต์ เสนอราคา 
488,990.00 บาท

เอกสารถูกต๎องตาม
เง่ือนไขที่ กฟภ. ก าหนด
 และเสนอราคาต่ าสุด

สัญญา จ.(กม.)-034/2560 
ลว.21 ม.ิย. 2560

2.บริษัท วินเนอร์ เฟอร์นิค จ ากัด เสนอราคา 
497,250.40 บาท

เปน็ผ๎ูเสนอราคาที่มี
คุณสมบติั และ

รายละเอียดถูกต๎อง
ตามที่ก านหด และเสนอ

ราคาต่ าสุด

PO No. 3001297779 ลว.  
 20 มิถุนายน 2560

บริษัท นครศรีสร๎างงาน จ ากัด รวมเปน็เงิน 
83,180.80 บาท   (รวมภาษีมูลคําเพิ่ม)

1.นายวีระชัย บวัศรี ราคา 84,522.-บาท ภาษี  7% 
เปน็เงิน 5,916.54 บาท รวมเปน็เงิน 90,438.54 
บาท

จ๎างร้ือถอน ติดต้ัง และย๎ายสายเคเบลิใยแก๎วน าแสง เส๎นทาง กฟส.
รํอนพิบลูย์  - ศจฟ.กฟต.2

 2. บริษัท นครศรีสร๎างงาน จ ากัด  ราคา77,740.- 
บาท ภาษี 7% เปน็เงิน 5,4441.80  บาท รวมเปน็เงิน
 83,180.80 บาท

จัดซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ด๎านชําง

งบท าการ กฟภ.รหสับญัชี 53051090 ศูนย์ต๎นทนุ 
Z701053010

1. บ.เว็ลธ์ซัพพอร์ต เสนอราคา 6,720.00 บาท

2.บ.เอเอสบ ีอิเลคทริคแอนด์ซิสเทม เสนอราคา 
7,000.00 บาท

3.บ.เอเลียนโปร์ เสนอราคา 7,400.00 บาท

อนุมัติ อก.บษ.ต.2 ลว.23 พค. 
60

เปน็ผ๎ูเสนอราคาที่มี
คุณสมบติั และ

รายละเอียดถูกต๎อง
ตามที่ก านหด และเสนอ

ราคาต่ าสุด

บ.เว็ลธ์ซัพพอร์ต ได๎รับการพิจารณาที่ราคา 6,720.00
 บาท
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

17             45,900.00             45,900.00 ตกลงราคา ร๎าน เอส พี วี ซัพพลาย 45,900 บาท

(รวมภาษีมูลคําเพิ่ม 7%)

18  2,800 บาท/เดือน  2,800บาท/เดือน ตกลงราคา บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท
เวอร์ค

 จ ากัด   2,800 บาท/
เดือน

ระยะเวลาเชํา 2 ปี

19               2,000.00               2,000.00 ตกลงราคา

20               8,600.00               8,600.00 ตกลงราคา

21               3,590.00               3,590.00 ตกลงราคา

22               1,390.00               1,390.00 ตกลงราคา

เปน็ผ๎ูเสนอราคาที่มี
คุณสมบติั และ

รายละเอียดถูกต๎อง
ตามที่ก านหด และเสนอ

ราคาต่ าสุด

PO No. 3001297779 ลว.  
 20 มิถุนายน 2560

บริษัท นครศรีสร๎างงาน จ ากัด รวมเปน็เงิน 
83,180.80 บาท   (รวมภาษีมูลคําเพิ่ม)

จ๎างร้ือถอน ติดต้ัง และย๎ายสายเคเบลิใยแก๎วน าแสง เส๎นทาง กฟส.
รํอนพิบลูย์  - ศจฟ.กฟต.2

3.หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด อัฟดาล ซิสเต็ม ราคา   90,642.- 
บาท ภาษี  7% เปน็เงิน 6,344.59 บาท รวมเปน็เงิน 
96,986.94บาท

1.บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด   2,800
 บาท/เดือน

2.บริษัท เตียวฮง สีลม จ ากัด   4,000 บาท/เดือน

3.บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  3,200 บาท/เดือน

เชําวงจร GPRS Network เพื่อรองรับงานจ๎างเหมาจัดหาพร๎อม
ติดต้ังอุปกรณ์ตัดตอน ระบบ 115 เควี จาก Air Break Switch 
เปน็ Load Break Switch ตาม คชฟ.3

เปน็ผ๎ูเสนอราคาที่มี
คุณสมบติั และ

รายละเอียดถูกต๎อง
ตามที่ก านหด และเสนอ

ราคาต่ าสุด

 PO. No.  3001299267 
ลว.23 มิถุนายน 2560

สายปล๊ักไฟฟ้าแบบมีกราวด์ ระยะ 20 เมตร 1 ชุด 1. นครอิเล็คทรอนิกส์. เสนอราคา 2,000.00บาท (ไมํ
รวมภาษีมูลคําเพิ่ม)

จัดซ้ืออะไหลํวิทยุส่ือสาร 1.ร๎าน เอส พี วี ซัพพลาย   45,900 บาท(ไมํมี
ภาษีมูลคําเพิ่ม 7%)

2.ร๎านเทคนิคทวีี      47,800 บาท(ไมํมีภาษีมูลคําเพิ่ม
 7%)

3.หา๎งหุ๎นสํวนสามัญ พ.ีเอ็น.เค.48,550 บาท(ไมํมี
ภาษีมูลคําเพิ่ม 7%)

เปน็ผ๎ูเสนอราคาที่มี
คุณสมบติั และ

รายละเอียดถูกต๎อง
ตามที่ก านหด และเสนอ

ราคาต่ าสุด

อนุมัติ อก.รส.ต.2  ลว. 26 
มิถุนายน 2560

2. นครต๎ูล าโพง เสนอราคา 2,200.00(ไมํรวม
ภาษีมูลคําเพิ่ม)

3. เสริมสิริ กล๎องวงจรปดิ เสนอราคา 2,250.00บาท
(ไมํรวมภาษีมูลคําเพิ่ม)

นครอิเล็คทรอนิกส์. เสนอราคา 2,000.00บาท (ไมํ
รวมภาษีมูลคําเพิ่ม)

เปน็ผ๎ูเสนอราคาที่มี
คุณสมบติั และ

รายละเอียดถูกต๎อง
ตามที่ก านหด และเสนอ

ราคาต่ าสุด

อนุมัติ อก.รส.ต.2  ลว.  9 
มิถุนายน 2560

อุปกรณ์ Media LAN to HDMI 1. บ. อินเกรส โอเอ(นคร) จก. เสนอ 8,600.00บาท 
(ไมํรวมภาษีมูลคําเพิ่ม)

2. บ. ท.ีอาร์.เอส.โซลูชั่น จก. เสนอราคา 11,00.00(ไมํ
รวมภาษีมูลคําเพิ่ม)

3. บ. เกํงคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอท ีจก. เสนอราคา 
10,000.00บาท(ไมํรวมภาษีมูลคําเพิ่ม)

 บ. อินเกรส โอเอ(นคร) จก. เสนอ 8,600.00บาท (ไมํ
รวมภาษีมูลคําเพิ่ม)

เปน็ผ๎ูเสนอราคาที่มี
คุณสมบติั และ

รายละเอียดถูกต๎อง
ตามที่ก านหด และเสนอ

ราคาต่ าสุด

อนุมัติ อก.รส.ต.2  ลว. 9 
มิถุนายน 2560

 บ. อินเกรส โอเอ(นคร) จก. เสนอ 1,390.00บาท (ไมํ
รวมภาษีมูลคําเพิ่ม)

เปน็ผ๎ูเสนอราคาที่มี
คุณสมบติั และ

รายละเอียดถูกต๎อง
ตามที่ก านหด และเสนอ

ราคาต่ าสุด

เปน็ผ๎ูเสนอราคาที่มี
คุณสมบติั และ

รายละเอียดถูกต๎อง
ตามที่ก านหด และเสนอ

ราคาต่ าสุด

อนุมัติ อก.รส.ต.2  ลว. 9 
มิถุนายน 2560

สาย Eternet Cable ชนิด Outdoor 1. บ. อินเกรส โอเอ(นคร) จก. เสนอ 3,590.00บาท 
(ไมํรวมภาษีมูลคําเพิ่ม)

2. บ. ท.ีอาร์.เอส.โซลูชั่น จก. เสนอราคา 4,200.00(ไมํ
รวมภาษีมูลคําเพิ่ม)

3. บ. เกํงคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอท ีจก. เสนอราคา 
4,000.00บาท(ไมํรวมภาษีมูลคําเพิ่ม)

 บ. อินเกรส โอเอ(นคร) จก. เสนอ 3,590.00บาท (ไมํ
รวมภาษีมูลคําเพิ่ม)

อนุมัติ อก.รส.ต.2  ลว. 9 
มิถุนายน 2560

อุปกรณ์ HDMI splitter 1. บ. อินเกรส โอเอ(นคร) จก. เสนอ 1,390.00บาท 
(ไมํรวมภาษีมูลคําเพิ่ม)
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

23 คําจ๎างบ ารุงรักษาสวน คําจ๎างเหมาบ ารุงรักษาสวน พค.60/สนธยา 8,400.00              8,400.00              ตกลงราคา นายสนธยา แก๎วทองค า               8,400.00 นายสนธยา แก๎วทองค า              8,400.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000833833 ๑ มิ.ย. ๖๐

24 คําจ๎างบ ารุงรักษาสวน คําจ๎างเหมาบ ารุงรักษาสวน พค.60/วิรัช 8,000.00              8,000.00              ตกลงราคา นายวิรัช ชาญปราณีต               8,000.00 นายวิรัช ชาญปราณีต              8,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000833857 ๑ มิ.ย. ๖๐

25 คําจ๎างบ ารุงรักษาสวน คําจ๎างเหมาบ ารุงรักษาสวน พค.60/เสนอ 8,000.00              8,000.00              ตกลงราคา นายเสนอ คงจันทร์               8,000.00 นายเสนอ คงจันทร์              8,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000833875 ๑ มิ.ย. ๖๐

26 คําจ๎างบ ารุงรักษาสวน คําจ๎างเหมาบ ารุงรักษาสวน พค.60/สมโชติ 8,400.00              8,400.00              ตกลงราคา นายสมโชติ ยาจาติ               8,400.00 นายสมโชติ ยาจาติ              8,400.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000833890 ๑ มิ.ย. ๖๐

27 คําวัสดุส านักงาน คําวัสดุส านักงาน/หจก.กรุงไทยฯ 6,322.43              6,322.43              ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              6,322.43 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             6,322.43 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000841596 ๒ มิ.ย. ๖๐

28 คําวัสดุส านักงาน ซ้ือวัสดุส านักงานกรุงไทยเปอร์ กบล. 6,041.12              6,041.12              ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              6,041.12 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             6,041.12 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000837932 ๒ มิ.ย. ๖๐

29 คําวัสดุส านักงาน คําวัสดุส านักงาน(กวว) 6,749.53              6,749.53              ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              6,749.53 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             6,749.53 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000843159 ๒ มิ.ย. ๖๐

30 คําวัสดุเบด็เตล็ดฯ ซ้ือวัสดุเบด็เตล็ด กบล.ต.2 560.75                 560.75                 ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

                 560.75 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

                560.75 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000838016 ๒ มิ.ย. ๖๐

31 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพย์เดือนม.ีค60075763353 15.00                   15.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    15.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   15.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000843053 ๒ มิ.ย. ๖๐

32 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพย์เดือนม.ีค60075763354 148.50                 148.50                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  148.50 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 148.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000843087 ๒ มิ.ย. ๖๐

33 คําซํอมอุปกรณ์ในสนง. คําซํอมเคร่ืองปรับอากาศอาคาร3ชั้น2 15,000.00            15,000.00            ตกลงราคา บริษัทนีโอ ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง 
จ าก

            15,000.00 บริษัทนีโอ ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง 
จ าก

           15,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000839186 ๒ มิ.ย. ๖๐

34 คําวัสดุส านักงาน คําถํายเอกสาร  กบญ.ต.2 480.50                 480.50                 ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                  480.50 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                 480.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000851104 ๕ มิ.ย. ๖๐

35 คําวัสดุส านักงาน คําถํายเอกสาร  ผบต.กบญ.ต.2 176.00                 176.00                 ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                  176.00 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                 176.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000851104 ๕ มิ.ย. ๖๐

36 คําวัสดุส านักงาน คําถํายเอกสาร  ผปช.กบญ.ต.2 651.00                 651.00                 ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                  651.00 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                 651.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000851104 ๕ มิ.ย. ๖๐

37 คําวัสดุส านักงาน คําถํายเอกสาร  ผบพ.กบญ.ต.2 109.50                 109.50                 ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                  109.50 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                 109.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000851104 ๕ มิ.ย. ๖๐

38 คําวัสดุส านักงาน คําถํายเอกสาร  ผบส.กบญ.ต.2 2,060.50              2,060.50              ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ               2,060.50 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ              2,060.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000851104 ๕ มิ.ย. ๖๐

39 คําวัสดุส านักงาน กระดาษ A4 (ผบส.) ล้ิมจี่เซ๎ง 3,598.13              3,598.13              ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ๎ง               3,598.13 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ๎ง              3,598.13 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000851305 ๕ มิ.ย. ๖๐

40 คําวัสดุส านักงาน คําถํายเอกสาร  ผตป.กบญ.ต.2 41.00                   41.00                   ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                    41.00 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                   41.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000851104 ๕ มิ.ย. ๖๐

41 คําวัสดุส านักงาน คําถํายเอกสาร  ผจซ.กบญ.ต.2 1,299.50              1,299.50              ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ               1,299.50 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ              1,299.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000851104 ๕ มิ.ย. ๖๐

42 คําวัสดุส านักงาน กระดาษ A4/ปากกา (ผจซ..) ล้ิมจี่เซ๎ง 462.62                 462.62                 ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ๎ง                  462.62 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ๎ง                 462.62 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000851325 ๕ มิ.ย. ๖๐

43 คําวัสดุส านักงาน คล๊ิบด า/ชํอง CD (ผจซ..) ล้ิมจี่เซ๎ง 1,583.18              1,583.18              ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ๎ง               1,583.18 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ๎ง              1,583.18 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000851367 ๕ มิ.ย. ๖๐

44 คําวัสดุส านักงาน คําถํายเอกสารประจ ากอง กซข.ต.2 1,114.00              1,114.00              ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ               1,114.00 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ              1,114.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000850120 ๕ มิ.ย. ๖๐

45 คําวัสดุส านักงาน TผงหมึกSAMSUNG ML4510ND
จ านวน1@5,750บาท/ประจ ากซข.ต2

5,373.83              5,373.83              ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              5,373.83 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             5,373.83 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000850365 ๕ มิ.ย. ๖๐

46 คําวัสดุส านักงาน คําถํายเอกสาร ผงป.กซข.ต.2 7,893.50              7,893.50              ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ               7,893.50 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ              7,893.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000850120 ๕ มิ.ย. ๖๐

3. บ. เกํงคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอท ีจก. เสนอราคา 
1,900.00บาท(ไมํรวมภาษีมูลคําเพิ่ม)

 บ. อินเกรส โอเอ(นคร) จก. เสนอ 1,390.00บาท (ไมํ
รวมภาษีมูลคําเพิ่ม)

เปน็ผ๎ูเสนอราคาที่มี
คุณสมบติั และ

รายละเอียดถูกต๎อง
ตามที่ก านหด และเสนอ

ราคาต่ าสุด

อนุมัติ อก.รส.ต.2  ลว. 9 
มิถุนายน 2560

2. บ. ท.ีอาร์.เอส.โซลูชั่น จก. เสนอราคา 1,500.00(ไมํ
รวมภาษีมูลคําเพิ่ม)
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

47 คําวัสดุส านักงาน คําถํายเอกสาร ผบข.กซข.ต.2 1,013.00              1,013.00              ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ               1,013.00 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ              1,013.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000850120 ๕ มิ.ย. ๖๐

48 คําวัสดุส านักงาน คําถํายเอกสาร ผศผ.กซข.ต.2 98.50                   98.50                   ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                    98.50 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                   98.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000850120 ๕ มิ.ย. ๖๐

49 คําวัสดุส านักงาน คําถํายเอกสาร ผซฟ.กซข.ต.2 137.50                 137.50                 ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                  137.50 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                 137.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000850120 ๕ มิ.ย. ๖๐

50 คําวัสดุส านักงาน คําถํายเอกสาร ผบน.กซข.ต.2 2,751.00              2,751.00              ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ               2,751.00 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ              2,751.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000850120 ๕ มิ.ย. ๖๐

51 คําน้ าด่ืม คําน้ าด่ิมประจ าเดือน พ.ค.60/ผบห.
กอก.ต.2

1,009.35              1,009.35              ตกลงราคา น.ส.เรณู หมีเถื่อน               1,009.35 น.ส.เรณู หมีเถื่อน              1,009.35 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000850256 ๕ มิ.ย. ๖๐

52 คําบ ารุงฯบริเวณ สนง. คําน้ ามันเคร่ืองติดหญ๎า/บรรพต 651.59                 651.59                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 651.59 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                651.59 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000850807 ๕ มิ.ย. ๖๐

53 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 2กก-7093 กทม-ติดตํอ
งาน

1,335.36              1,335.36              ตกลงราคา บริษัท ภูเก็ตจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

              1,335.36 บริษัท ภูเก็ตจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

             1,335.36 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000847536 ๕ มิ.ย. ๖๐

54 คําน้ าประปา คําน้ าประปา 7707-6766=941 น./
พ.ค.60

27,684.75            27,684.75            ตกลงราคา ส านักงานประปา
นครศรีธรรมราช

            27,684.75 ส านักงานประปา
นครศรีธรรมราช

           27,684.75 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000850750 ๕ มิ.ย. ๖๐

55 คําน้ าประปา คําน้ าประปา 249-249 = 0 /พ.ค.60 180.00                 180.00                 ตกลงราคา ส านักงานประปา
นครศรีธรรมราช

                 180.00 ส านักงานประปา
นครศรีธรรมราช

                180.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000850771 ๕ มิ.ย. ๖๐

56 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท0์75-378261-มีค.60/ต.2 525.00                 525.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  525.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 525.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000846787 ๕ มิ.ย. ๖๐

57 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท0์75-378223-มีค.60/ต.2 69.00                   69.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    69.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   69.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000846812 ๕ มิ.ย. ๖๐

58 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท0์75-378636-มีค.60/ต.2 177.00                 177.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  177.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 177.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000846755 ๕ มิ.ย. ๖๐

59 คําวัสดุส านักงาน คํากระดาษA4,เคร่ืองเย็บMax,Flash 
Drive,ซอง/กซข.ต.2

5,163.55              5,163.55              ตกลงราคา บริษัท สหไทยเปเปอร์พลัส 
จ ากัด

              5,163.55 บริษัท สหไทยเปเปอร์พลัส 
จ ากัด

             5,163.55 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000856001 ๖ มิ.ย. ๖๐

60 คําวัสดุส านักงาน คํากระดาษA4,ลวดเย็บ,ปากกา,คลิปด า/
ผบข.กซข.ต.2

3,936.45              3,936.45              ตกลงราคา บริษัท สหไทยเปเปอร์พลัส 
จ ากัด

              3,936.45 บริษัท สหไทยเปเปอร์พลัส 
จ ากัด

             3,936.45 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000856972 ๖ มิ.ย. ๖๐

61 คําวัสดุส านักงาน คํากระดาษA4,เคร่ืองเย็บMax,ปากกา/
ผศผ.กซข.ต.2

3,218.69              3,218.69              ตกลงราคา บริษัท สหไทยเปเปอร์พลัส 
จ ากัด

              3,218.69 บริษัท สหไทยเปเปอร์พลัส 
จ ากัด

             3,218.69 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000856182 ๖ มิ.ย. ๖๐

62 คําวัสดุส านักงาน คําเคร่ืองเขียน /อนุมัติหผ.สจ.แทน/อก.
รท/ลว.2มิย.60

1,270.09              1,270.09              ตกลงราคา บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบวิชั่น 
ซิสเทม

              1,270.09 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบวิชั่น 
ซิสเทม

             1,270.09 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000858588 ๖ มิ.ย. ๖๐

63 คําวัสดุส านักงาน คําวัสดุส านักงาน ผรอ.กรส.ต.2 1,971.96              1,971.96              ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              1,971.96 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             1,971.96 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000859897 ๖ มิ.ย. ๖๐

64 คําจ๎างบ ารุงรักษาสวน คําจ๎างบ ารุงรักษาสวน นายสัญญา แกํน
มาศ พค.60

8,000.00              8,000.00              ตกลงราคา นายสัญญา  แกํนมาศ               8,000.00 นายสัญญา  แกํนมาศ              8,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000856842 ๖ มิ.ย. ๖๐

65 คําจ๎างบ ารุงรักษาสวน คําจ๎างเหมาก าจัดวัชพืช พ.ค. 60 สฟฟ. 4,000.00              4,000.00              ตกลงราคา นายชัยรัตน์ ไสยรัตน์               4,000.00 นายชัยรัตน์ ไสยรัตน์              4,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000856090 ๖ มิ.ย. ๖๐

66 คําบ ารุงฯบริเวณ สนง. คําน้ ายาก าจัดวัชพืช พ.ค. 60 สฟฟ. 1,000.00              1,000.00              ตกลงราคา นายชัยรัตน์ ไสยรัตน์               1,000.00 นายชัยรัตน์ ไสยรัตน์              1,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000856027 ๖ มิ.ย. ๖๐

67 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ กง.4148 นศ ติดตํองาน
สถานีเกาะพะงัน

1,309.50              1,309.50              ตกลงราคา นางสมพิศ  ศรีทองกุล               1,309.50 นางสมพิศ  ศรีทองกุล              1,309.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000862624 ๖ มิ.ย. ๖๐

68 คําซํอม/บ ารุงฯ-ยานฯ คําซํอมรถยนต์ กค 8894 นศ. 3,200.00              3,200.00              ตกลงราคา ร๎านสยามไฟฟ้ารถยนต์               3,200.00 ร๎านสยามไฟฟ้ารถยนต์              3,200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000861645 ๖ มิ.ย. ๖๐

69 คําซํอม/บ ารุงฯ-ยานฯ คําซํอมรถยนต์ 81-0570 สฎ. 1,000.00              1,000.00              ตกลงราคา หจก.ธรรมราชแทรคเตอร์               1,000.00 หจก.ธรรมราชแทรคเตอร์              1,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000861670 ๖ มิ.ย. ๖๐

70 คําซํอม/บ ารุงฯ-ยานฯ คําซํอมรถยนต์ 81-6158 นศ 9,100.00              9,100.00              ตกลงราคา หจก.ธรรมราชแทรคเตอร์               9,100.00 หจก.ธรรมราชแทรคเตอร์              9,100.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000861683 ๖ มิ.ย. ๖๐

71 คําซํอม/บ ารุงฯ-ยานฯ คําซํอมรถยนต์ 81-6706 นศ 12,110.00            12,110.00            ตกลงราคา หจก.ธรรมราชแทรคเตอร์             12,110.00 หจก.ธรรมราชแทรคเตอร์            12,110.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000861693 ๖ มิ.ย. ๖๐

72 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท ์075-763323 เม.ย.60 3.00                     3.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      3.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      3.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000860014 ๖ มิ.ย. ๖๐

73 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท ์075-763323 เม.ย.60 3.00                     3.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      3.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      3.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000860014 ๖ มิ.ย. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

74 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท ์075-763324 เม.ย60 100.00                 100.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  100.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 100.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000860191 ๖ มิ.ย. ๖๐

75 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท ์075-763326 เม.ย.60 9.00                     9.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      9.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      9.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000860366 ๖ มิ.ย. ๖๐

76 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท ์สฟฟ.วงส.
04/60-077301074

6.65                     6.65                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      6.65 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      6.65 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000857423 ๖ มิ.ย. ๖๐

77 คําซํอมอุปกรณ์ในสนง. จัดซ้ือน้ ากล่ันแบตเตอร่ี 1,200.00              1,200.00              ตกลงราคา นางนิพิน จันทร์ผํอง ร๎านส.               1,200.00 นางนิพิน จันทร์ผํอง ร๎านส.              1,200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000862341 ๖ มิ.ย. ๖๐

78 คําจ๎างเหมาความ
สะอาด

คําจ๎างเหมาท าความสะอาดเคร่ืองนอน 
ศจฟ.ต.2 เดือน พ.ค

1,500.00              1,500.00              ตกลงราคา นางสานิตย์  สุจารีย์               1,500.00 นางสานิตย์  สุจารีย์              1,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000866140 ๗ มิ.ย. ๖๐

79 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถทะเบยีน 2กว-6596กทม.-
กกค.ต.2

1,119.80              1,119.80              ตกลงราคา หจก.จิยางกูรบริการ               1,119.80 หจก.จิยางกูรบริการ              1,119.80 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000864937 ๗ มิ.ย. ๖๐

80 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 1กช 6626 กทม. 
ปฏิบติังาน กฟจ.พง.

1,511.58              1,511.58              ตกลงราคา หจก.ภูทองเซอร์วิส               1,511.58 หจก.ภูทองเซอร์วิส              1,511.58 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000866499 ๗ มิ.ย. ๖๐

81 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ บพ 4182 นศ. 
ตรวจสอบแก๎ไขรีโคลสเซอร

897.07                 897.07                 ตกลงราคา หจก.ภูทองเซอร์วิส                  897.07 หจก.ภูทองเซอร์วิส                 897.07 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000865707 ๗ มิ.ย. ๖๐

82 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท ์075-378443-มีค.60/
ผบก.กอก.ต.2

537.00                 537.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  537.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 537.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000865351 ๗ มิ.ย. ๖๐

83 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท ฺมีค.60 (075-378426) 219.00                 219.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  219.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 219.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000866572 ๗ มิ.ย. ๖๐

84 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท ฺมีค.60 (075-378727) 66.00                   66.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    66.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   66.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000866761 ๗ มิ.ย. ๖๐

85 คําวัสดุส านักงาน คําตลับหมึก drum ซัมซุงML4510  ผธท. 4,200.00              4,200.00              ตกลงราคา บริษัท วิลคอน ดิสทริบวิชั่น 
จ ากัด

              4,200.00 บริษัท วิลคอน ดิสทริบวิชั่น 
จ ากัด

             4,200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000880712 ๘ มิ.ย. ๖๐

86 คําวัสดุส านักงาน คําวัสดุสนง. (ผจร) 1,611.21              1,611.21              ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              1,611.21 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             1,611.21 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000879010 ๘ มิ.ย. ๖๐

87 คําวัสดุส านักงาน หมึกเลเซอร์ Brother TN3290 2 
กลํองๆ ละ 3,490 บาท

6,523.36              6,523.36              ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              6,523.36 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             6,523.36 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000872495 ๘ มิ.ย. ๖๐

88 คําวัสดุส านักงาน หมึกเลเซอร์ SAMSUNG MLT-D307L 2
กลํองๆละ 5,980บาท

11,177.57            11,177.57            ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

            11,177.57 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

           11,177.57 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000872804 ๘ มิ.ย. ๖๐

89 คําวัสดุส านักงาน DRUM Samsung 
MLT-R307(60,000PGS) 1อันละ 
10,590 บาท

9,897.20              9,897.20              ตกลงราคา บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์
 จ ากัด

              9,897.20 บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์
 จ ากัด

             9,897.20 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000873079 ๘ มิ.ย. ๖๐

90 คําวัสดุส านักงาน หมึกพิมพ์ HPC4810A N.11กลํองๆ ละ
2,200บาทซ้ือ4กลํอง

8,224.30              8,224.30              ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดนครวิทยุ-
โทรทศัน์

              8,224.30 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดนครวิทยุ-
โทรทศัน์

             8,224.30 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000873312 ๘ มิ.ย. ๖๐

91 คําวัสดุส านักงาน คําผงหมึก Brother 2 กลํอง ธุรการ กร
ส.ต.2

4,280.37              4,280.37              ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              4,280.37 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             4,280.37 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000875186 ๘ มิ.ย. ๖๐

92 คําวัสดุส านักงาน คําผงหมึก SAMSUNG MLT-D307L 
ผสร.กรส.ต.2

5,588.79              5,588.79              ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              5,588.79 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             5,588.79 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000875215 ๘ มิ.ย. ๖๐

93 คําจ๎างบ ารุงรักษาสวน คําจ๎างตัดหญ๎าจัดวัชพืชของสถานีนคร2/
สวัวด์ิ

1,250.00              1,250.00              ตกลงราคา นายสวัสด์ิ  ทองสุก               1,250.00 นายสวัสด์ิ  ทองสุก              1,250.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000873722 ๘ มิ.ย. ๖๐

94 คําบ ารุงฯบริเวณ สนง. คําน้ ายาก าจัดวัชพืชของสถานีนคร2/สวัวด์ิ 500.00                 500.00                 ตกลงราคา นายสวัสด์ิ  ทองสุก                  500.00 นายสวัสด์ิ  ทองสุก                 500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000873722 ๘ มิ.ย. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

95 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถ 2กก-4217 กทม ใช๎งานทั่วไป 1,597.68              1,597.68              ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ               1,597.68 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ              1,597.68 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000876980 ๘ มิ.ย. ๖๐

96 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ กง-5163 นศ./ติดตาม
และตรวจสอบมิเตอร

1,082.25              1,082.25              ตกลงราคา บริษัทศรีรํุงเรือง บริการ จ ากัด               1,082.25 บริษัทศรีรํุงเรือง บริการ จ ากัด              1,082.25 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000880488 ๘ มิ.ย. ๖๐

97 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถ นข-868  นศ  ใช๎งานทั่วไป 1,104.28              1,104.28              ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ               1,104.28 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ              1,104.28 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000877119 ๘ มิ.ย. ๖๐

98 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถ ฮล-1101 กทม ใช๎งานทั่วไป 1,312.80              1,312.80              ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ               1,312.80 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ              1,312.80 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000877142 ๘ มิ.ย. ๖๐

99 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถ ฮล-1101 กทม ใช๎งานทั่วไป 1,104.28              1,104.28              ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ               1,104.28 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ              1,104.28 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000877156 ๘ มิ.ย. ๖๐

100 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถ กพ-6038 นศ ใช๎งานทั่วไป 1,784.94              1,784.94              ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ               1,784.94 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ              1,784.94 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000877254 ๘ มิ.ย. ๖๐

101 คําซํอม/บ ารุงฯ-ยานฯ คําซํอมรถยนต์ กง 4148 นศ. 9,150.00              9,150.00              ตกลงราคา นายกระจําง จิตรแก๎ว               9,150.00 นายกระจําง จิตรแก๎ว              9,150.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000874459 ๘ มิ.ย. ๖๐

102 คชจ. ประชุมชี้แจง คําเคร่ืองด่ืมและอาหารวําง 200.00                 200.00                 ตกลงราคา นางสมทรง  บญุศรีนุ๎ย                  200.00 นางสมทรง  บญุศรีนุ๎ย                 200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000872721 ๘ มิ.ย. ๖๐

103 คําน้ าประปา คําน้ าประปา สฟฟ. พ.ค. 60 464.00                 464.00                 ตกลงราคา ส านักงานประปาปากพนัง                  464.00 ส านักงานประปาปากพนัง                 464.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000876558 ๘ มิ.ย. ๖๐

104 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท0์75-378636-เม.ย.60/ต.2 54.00                   54.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    54.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   54.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000876576 ๘ มิ.ย. ๖๐

105 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท0์75-378261-เม.ย.60/ต.2 198.00                 198.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  198.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 198.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000876594 ๘ มิ.ย. ๖๐

106 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพทท์างไกล+ภายในพื้นที่
075-378423

9.00                     9.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      9.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      9.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000876045 ๘ มิ.ย. ๖๐

107 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท ์075-763351 เดือนมีนาคม
 2560

3.00                     3.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      3.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      3.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000873804 ๘ มิ.ย. ๖๐

108 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท ์075-763352 เดือนมีนาคม
 2560

99.00                   99.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    99.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   99.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000873830 ๘ มิ.ย. ๖๐

109 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท ์075-763351 เดือน
เมษายน 2560

3.00                     3.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      3.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      3.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000873863 ๘ มิ.ย. ๖๐

110 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท ์075-763333 เดือน
เมษายน 2560

21.00                   21.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    21.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   21.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000873631 ๘ มิ.ย. ๖๐

111 คําวัสดุส านักงาน คําหมึกปร้ินเตอร์  กกค.ต.๒ 5,887.85              5,887.85              ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              5,887.85 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             5,887.85 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000887433 ๙ มิ.ย. ๖๐

112 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน ้ามันยานพาหนะ กข837นศ 663.78                 663.78                 ตกลงราคา บริษัท ปา่ตองปโิตรเลียม จ ากัด                  663.78 บริษัท ปา่ตองปโิตรเลียม จ ากัด                 663.78 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000883598 ๙ มิ.ย. ๖๐

113 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน ้ามันยานพาหนะ กง8673นศ 1,046.73              1,046.73              ตกลงราคา บริษัท ปา่ตองปโิตรเลียม จ ากัด               1,046.73 บริษัท ปา่ตองปโิตรเลียม จ ากัด              1,046.73 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000883561 ๙ มิ.ย. ๖๐

114 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน ้ามันยานพาหนะ 1กฮ3602กทม 1,015.17              1,015.17              ตกลงราคา บริษัท ปา่ตองปโิตรเลียม จ ากัด               1,015.17 บริษัท ปา่ตองปโิตรเลียม จ ากัด              1,015.17 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000883475 ๙ มิ.ย. ๖๐

115 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 2กจ-175 กทม.ติดตํอ
งาน

1,393.70              1,393.70              ตกลงราคา บริษัท พุนพินออล์ยบริการ 
จ ากัด

              1,393.70 บริษัท พุนพินออล์ยบริการ 
จ ากัด

             1,393.70 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000884506 ๙ มิ.ย. ๖๐

116 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามัน ผรบ.ต.2ติดตํองาน 4กย7199
กทม

1,697.28              1,697.28              ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดศรีเพชร
ปโิตรเลียม

              1,697.28 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดศรีเพชร
ปโิตรเลียม

             1,697.28 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000884577 ๙ มิ.ย. ๖๐

117 คําซํอม/บ ารุงฯ-ยานฯ คําซํอมรถยนต์ ทะเบยีน กข 837 นศ. 980.00                 980.00                 ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

                 980.00 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

                980.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000887183 ๙ มิ.ย. ๖๐

118 คําซํอม/บ ารุงฯ-ยานฯ คําซํอมรถยนต์ ทะเบยีน กพ 6038 นศ. 4,722.00              4,722.00              ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

              4,722.00 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

             4,722.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000887218 ๙ มิ.ย. ๖๐

หนา้ที ่16 จาก 33



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

119 คําซํอม/บ ารุงฯ-ยานฯ คําซํอมรถยนต์ ทะเบยีน 81-6418 นศ. 6,297.20              6,297.20              ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

              6,297.20 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

             6,297.20 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000887268 ๙ มิ.ย. ๖๐

120 คชจ. ประชุมชี้แจง คําเคร่ืองด่ืมและอาหารวําง 1,750.00              1,750.00              ตกลงราคา นางสมทรง  บญุศรีนุ๎ย               1,750.00 นางสมทรง  บญุศรีนุ๎ย              1,750.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000886186 ๙ มิ.ย. ๖๐

121 คําน้ าประปา คําน้ าประปาประจ าเดือน มีค. 2560 
216454-2

330.00                 330.00                 ตกลงราคา การประปาสํวนภูมิภาคสาขา
ภูเก็ต

                 330.00 การประปาสํวนภูมิภาคสาขา
ภูเก็ต

                330.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000881877 ๙ มิ.ย. ๖๐

122 คําน้ าประปา คําน้ าประปาประจ าเดือน เมย. 2560 
216454-2

330.00                 330.00                 ตกลงราคา การประปาสํวนภูมิภาคสาขา
ภูเก็ต

                 330.00 การประปาสํวนภูมิภาคสาขา
ภูเก็ต

                330.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000882018 ๙ มิ.ย. ๖๐

123 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท/์075-378600/ประจ าเดือน
 มีค.60/กรท.ต.2

6.00                     6.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      6.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      6.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000883549 ๙ มิ.ย. ๖๐

124 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท/์075-378442/ประจ าเดือน
 มีค.60/กรท.ต.2

93.00                   93.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    93.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   93.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000883606 ๙ มิ.ย. ๖๐

125 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท/์075-378440/ประจ าเดือน
 มีค.60/กรท.ต.2

129.00                 129.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  129.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 129.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000883688 ๙ มิ.ย. ๖๐

126 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท ์เดือน เม.ย.60 เลข 
077-311787

8.55                     8.55                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      8.55 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      8.55 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000881823 ๙ มิ.ย. ๖๐

127 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ผก1324นศ./ตรวจสอบ
อุปกรณ์สฟ.

1,311.14              1,311.14              ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด จันทร์ทพิย์
ออยล์

              1,311.14 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด จันทร์ทพิย์
ออยล์

             1,311.14 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000888309 ๑๐ มิ.ย. ๖๐

128 คําวัสดุส านักงาน คําหมึกพิมพ์ส าหรับปรินเตอร์ ผบอ. 5,800.00              5,800.00              ตกลงราคา บริษัท วิลคอน ดิสทริบวิชั่น 
จ ากัด

              5,800.00 บริษัท วิลคอน ดิสทริบวิชั่น 
จ ากัด

             5,800.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000889115 ๑๑ มิ.ย. ๖๐

129 คําจ๎างบ ารุงรักษาสวน ซ้ือต๎นไม๎ประดับสวนหยํอม สฟฟ.ยข. 3,900.00              3,900.00              ตกลงราคา นายปรีชา ชํวยนวล               3,900.00 นายปรีชา ชํวยนวล              3,900.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000888978 ๑๑ มิ.ย. ๖๐

130 คําบ ารุงฯบริเวณ สนง. จ๎างเหมาตัดหญ๎าบริเวณ สนง.สฟฟ.ยข. 1,500.00              1,500.00              ตกลงราคา นายปรีชา ชํวยนวล               1,500.00 นายปรีชา ชํวยนวล              1,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000888978 ๑๑ มิ.ย. ๖๐

131 คําน้ าประปา คําน้ าประปา เดือน พ.ค. 60 สฟฟ.ยข. 
(1970)

330.00                 330.00                 ตกลงราคา ส านักงานประปายํานตาขาว                  330.00 ส านักงานประปายํานตาขาว                 330.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000889053 ๑๑ มิ.ย. ๖๐

132 คําใช๎บริการโทรศัพท์ 075-282420คําโทรศัพท ์เดือนเม.ย.
60 สฟฟ.ยข.

57.00                   57.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                    57.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                   57.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000889046 ๑๑ มิ.ย. ๖๐

133 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท ์075-763328 เม.ย 60 
กบษ.

146.50                 146.50                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  146.50 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 146.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000889052 ๑๑ มิ.ย. ๖๐

134 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท ์075-763327 เม.ย 60 
กบษ.

100.00                 100.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  100.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 100.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000889059 ๑๑ มิ.ย. ๖๐

135 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ กจ 9194 นศ. ตรวจนับ
คลังหม๎อแปลง

788.02                 788.02                 ตกลงราคา หจก.ภูทองเซอร์วิส                  788.02 หจก.ภูทองเซอร์วิส                 788.02 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000892433 ๑๒ มิ.ย. ๖๐

136 คําน้ าประปา คําน้ าประปา สฟ.พง.ม.ิย.60 330.00                 330.00                 ตกลงราคา การประปาสํวนภูมิภาค
จังหวัดพังงา

                 330.00 การประปาสํวนภูมิภาค
จังหวัดพังงา

                330.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000893913 ๑๒ มิ.ย. ๖๐

137 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท ์075-378341 เม.ย.60/
ผพอ.กอก.ต.2

27.00                   27.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    27.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   27.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000889394 ๑๒ มิ.ย. ๖๐

138 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท ์075-378341 มี.ค60/
ผพอ.กอก.ต.2

54.00                   54.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    54.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   54.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000889408 ๑๒ มิ.ย. ๖๐

139 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพทห์มายเลข 075-763354 
เดือน เม.ย.2560

63.00                   63.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    63.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   63.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000891723 ๑๒ มิ.ย. ๖๐

หนา้ที ่17 จาก 33



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

140 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท0์75-378422 ประจ าเดือน 
เมย.60

6.00                     6.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      6.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      6.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000892194 ๑๒ มิ.ย. ๖๐

141 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท0์75-378600 ประจ าเดือน 
เมย.60

3.00                     3.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      3.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      3.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000892233 ๑๒ มิ.ย. ๖๐

142 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท0์75-378440/ประจ าเดือน 
เมย.60

9.00                     9.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      9.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      9.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000892093 ๑๒ มิ.ย. ๖๐

143 คําจ๎างบ ารุงรักษาสวน คําจ๎างบ ารุงรักษาสวน 4,300.00              4,300.00              ตกลงราคา นายอนุรักษ์  ภูมิสถิตย์               4,300.00 นายอนุรักษ์  ภูมิสถิตย์              4,300.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000901416 ๑๓ มิ.ย. ๖๐

144 คําบ ารุงฯบริเวณ สนง. คําแรงฉีดหญ๎าและคําขนย๎ายเศษวัสดุ/
ผบห.ต.2

2,060.00              2,060.00              ตกลงราคา นายสนธยา แก๎วทองค า               2,060.00 นายสนธยา แก๎วทองค า              2,060.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000898650 ๑๓ มิ.ย. ๖๐

145 คําบ ารุงฯบริเวณ สนง. คําจ๎างบ ารุงรักษาบริเวณส านักงาน 500.00                 500.00                 ตกลงราคา นายอนุรักษ์  ภูมิสถิตย์                  500.00 นายอนุรักษ์  ภูมิสถิตย์                 500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000901416 ๑๓ มิ.ย. ๖๐

146 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ 1 กฮ 3602 กทม.ชํวยงานกฟส.สิชล 1,551.60              1,551.60              ตกลงราคา บริษัท ซัสโก๎ จ ากัด (มหาชน)               1,551.60 บริษัท ซัสโก๎ จ ากัด (มหาชน)              1,551.60 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000902468 ๑๓ มิ.ย. ๖๐

147 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถ 4กง-4246 กทม ใช๎งานทั่วไป 1,421.20              1,421.20              ตกลงราคา บริษัท เพชรทกัษิณ ปโิตรเล่ียม
 จ ากัด

              1,421.20 บริษัท เพชรทกัษิณ ปโิตรเล่ียม
 จ ากัด

             1,421.20 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000899921 ๑๓ มิ.ย. ๖๐

148 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถ 4กฐ-3392 กทม ใช๎งานทั่วไป 1,469.72              1,469.72              ตกลงราคา บริษัท เพชรทกัษิณ ปโิตรเล่ียม
 จ ากัด

              1,469.72 บริษัท เพชรทกัษิณ ปโิตรเล่ียม
 จ ากัด

             1,469.72 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000899937 ๑๓ มิ.ย. ๖๐

149 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ ตรวจงาน กฟส.ทญ,ทุํงสง 1,307.36              1,307.36              ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด พลังสรณ์               1,307.36 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด พลังสรณ์              1,307.36 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000900040 ๑๓ มิ.ย. ๖๐

150 คําปา้ยประชาสัมพันธ์ คําปา้ยพร๎อมธงประชาสัมพันธ์กิจกรรมตําง
 กฟต.2

27,850.00            27,850.00            ตกลงราคา แต๎มสี ปร้ินทแ์อนด์ไซน์             27,850.00 แต๎มสี ปร้ินทแ์อนด์ไซน์            27,850.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000898565 ๑๓ มิ.ย. ๖๐

151 คําปา้ยประชาสัมพันธ์ คําปา้ยไวนิล-ประชาสัมพ ธ์กิจกรรมตําง 
กฟต.2

6,432.00              6,432.00              ตกลงราคา แต๎มสี ปร้ินทแ์อนด์ไซน์               6,432.00 แต๎มสี ปร้ินทแ์อนด์ไซน์              6,432.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000898601 ๑๓ มิ.ย. ๖๐

152 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพทคุ์มไมํได๎075-378441 เดือน
 มีค.60(ผจซ.)

468.00                 468.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  468.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 468.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000898169 ๑๓ มิ.ย. ๖๐

153 คําวัสดุส านักงาน คําวัสดุส านักงาน(หมึก)กวว.ต.2 3,485.98              3,485.98              ตกลงราคา หจก.ไฮเทคออโตเมชั่นแอนด์
เซอร์วิส

              3,485.98 หจก.ไฮเทคออโตเมชั่นแอนด์
เซอร์วิส

             3,485.98 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000909466 ๑๔ มิ.ย. ๖๐

154 คําวัสดุส านักงาน คําถํายเอกสารนายฌชคชัย(ผวร) 2,823.50              2,823.50              ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ               2,823.50 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ              2,823.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000911422 ๑๔ มิ.ย. ๖๐

155 คําวัสดุส านักงาน คําถํายเอกสารนายฌชคชัย 925.00                 925.00                 ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                  925.00 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                 925.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000911390 ๑๔ มิ.ย. ๖๐

156 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถ 4กจ-7721 กทม ใช๎งาน
ทั่วไปในแผนก

1,013.60              1,013.60              ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ               1,013.60 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ              1,013.60 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000911218 ๑๔ มิ.ย. ๖๐

157 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 2กว 6596 กทม. 
ปฏิบติังาน กฟจ.พง.

881.28                 881.28                 ตกลงราคา หจก.ไมตรีกิจ                  881.28 หจก.ไมตรีกิจ                 881.28 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000910103 ๑๔ มิ.ย. ๖๐

158 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ กน 9036 นศ. 
ปฏิบติังาน กฟจ.พง.

810.30                 810.30                 ตกลงราคา หจก.ไมตรีกิจ                  810.30 หจก.ไมตรีกิจ                 810.30 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000909558 ๑๔ มิ.ย. ๖๐

159 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ กน 7214 นศ. 
ปฏิบติังาน กฟจ.พง.

1,296.42              1,296.42              ตกลงราคา หจก.ไมตรีกิจ               1,296.42 หจก.ไมตรีกิจ              1,296.42 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000909747 ๑๔ มิ.ย. ๖๐

160 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 81-6418 นศ 
ตรวจสอบแก๎โหลดเบรคสวิช

801.87                 801.87                 ตกลงราคา บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

                 801.87 บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

                801.87 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000904970 ๑๔ มิ.ย. ๖๐

161 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 81-6418 นศ 
ตรวจสอบแก๎โหลดเบรคสวิช

645.98                 645.98                 ตกลงราคา บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

                 645.98 บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

                645.98 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000905003 ๑๔ มิ.ย. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

162 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ สับเปล่ียน SW.CAPA (ผบอ.กบษ.ต.2) 1,577.83              1,577.83              ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด จันทร์ทพิย์
ออยล์

              1,577.83 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด จันทร์ทพิย์
ออยล์

             1,577.83 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000909278 ๑๔ มิ.ย. ๖๐

163 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ รถ นข-303 นศ./ติดต้ังเคร่ืองส ารองจําย
รับเสด็จ/หจก.

1,514.40              1,514.40              ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

              1,514.40 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

             1,514.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000908948 ๑๔ มิ.ย. ๖๐

164 คําซํอม/บ ารุงฯ-ยานฯ คําบ ารุงรักษายนต์ กง 5163 นศ. 1,305.00              1,305.00              ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด อําวลึกออยล์
เซอร์

              1,305.00 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด อําวลึกออยล์
เซอร์

             1,305.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000908082 ๑๔ มิ.ย. ๖๐

165 คําวัสดุส านักงาน ผ๎าหมึกซัมซุงMLT-D116Lพร๎อมชุดสร๎าง
ภาพบราเดอร์

7,177.57              7,177.57              ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              7,177.57 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             7,177.57 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000913054 ๑๕ มิ.ย. ๖๐

166 คําจ๎างบ ารุงรักษาสวน คําจ๎างเหมาตัดหญ๎าและก าจัดวัชพืช สฟฟ.
เขาหลัก

3,000.00              3,000.00              ตกลงราคา นายสมชาย ราชชนนี               3,000.00 นายสมชาย ราชชนนี              3,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000915011 ๑๕ มิ.ย. ๖๐

167 คําจ๎างบ ารุงรักษาสวน คําจ๎างเหมาตัดหญ๎าและก าจัดวัชพืช 
สฟฟ.ตป.

3,160.00              3,160.00              ตกลงราคา นายสุภาพ  ไววํอง               3,160.00 นายสุภาพ  ไววํอง              3,160.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000914512 ๑๕ มิ.ย. ๖๐

168 คําบ ารุงฯบริเวณ สนง. คําน้ ายาฉีดหญ๎า สฟฟ.ตป. 340.00                 340.00                 ตกลงราคา นายสุภาพ  ไววํอง                  340.00 นายสุภาพ  ไววํอง                 340.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000914512 ๑๕ มิ.ย. ๖๐

169 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําใช๎โทรศัพท-์ทางไกล 075-443048 
เม.ย. 60

11.40                   11.40                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    11.40 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   11.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000920365 ๑๕ มิ.ย. ๖๐

170 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําใช๎โทรศัพท ์สฟฟ.ภก.1-เม.ย.60 76.95                   76.95                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    76.95 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   76.95 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000918491 ๑๕ มิ.ย. ๖๐

171 คําซํอมอุปกรณ์ในสนง. คําติดต้ังหลอดไฟ สฟฟ.เขาหลัก 2,225.00              2,225.00              ตกลงราคา นายสมชาย ราชชนนี               2,225.00 นายสมชาย ราชชนนี              2,225.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000915532 ๑๕ มิ.ย. ๖๐

172 คําซํอมอุปกรณ์ในสนง. คําติดต้ังหลอดไฟ  LED สฟฟ.ตป. 600.00                 600.00                 ตกลงราคา นายสมชาย ราชชนนี                  600.00 นายสมชาย ราชชนนี                 600.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000915609 ๑๕ มิ.ย. ๖๐

173 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน นข 757 นศ.

1,162.72              1,162.72              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,162.72 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,162.72 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000927537 ๑๖ มิ.ย. ๖๐

174 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถ 3 กร 2044 กทม. 1,401.40              1,401.40              ตกลงราคา หจก.ภูเก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

              1,401.40 หจก.ภูเก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

             1,401.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000927269 ๑๖ มิ.ย. ๖๐

175 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 3553 นศ.

901.70                 901.70                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 901.70 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                901.70 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000927452 ๑๖ มิ.ย. ๖๐

176 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน ฮล 1101 กทม.

929.07                 929.07                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 929.07 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                929.07 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000927955 ๑๖ มิ.ย. ๖๐

177 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน นข 757 นศ.

1,233.91              1,233.91              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,233.91 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,233.91 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000927668 ๑๖ มิ.ย. ๖๐

178 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถ ฮล 1101 กทม.ประชุม
คณะกรรมการสร.กฟภ.

1,309.72              1,309.72              ตกลงราคา หจก.ภูเก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

              1,309.72 หจก.ภูเก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

             1,309.72 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000928179 ๑๖ มิ.ย. ๖๐

179 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน บ 6865 นศ.

1,412.93              1,412.93              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,412.93 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,412.93 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000927651 ๑๖ มิ.ย. ๖๐

180 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน นข 868 นศ

1,161.42              1,161.42              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,161.42 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,161.42 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000927802 ๑๖ มิ.ย. ๖๐

181 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถ ฆถ 3838 กทม. 805.38                 805.38                 ตกลงราคา หจก.ภูเก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

                 805.38 หจก.ภูเก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

                805.38 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000927340 ๑๖ มิ.ย. ๖๐

182 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 81-3598 นศ.

3,559.35              3,559.35              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              3,559.35 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             3,559.35 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000927734 ๑๖ มิ.ย. ๖๐

183 คชจ. ประชุมชี้แจง คําจ๎างจัดเคร่ืองด่ืม - ของวําง 800.00                 800.00                 ตกลงราคา นางมยุรี เหลําเส็น                  800.00 นางมยุรี เหลําเส็น                 800.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000924018 ๑๖ มิ.ย. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

184 คําวัสดุส านักงาน คลิปด า ปากกา (กบญ.) 628.04                 628.04                 ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

                 628.04 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

                628.04 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000930380 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

185 คําวัสดุส านักงาน กระดาษA4/ปากกา(กบญ.)ล้ิมจี่เซ๎ง 3,857.01              3,857.01              ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ๎ง               3,857.01 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ๎ง              3,857.01 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000930581 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

186 คําวัสดุส านักงาน กระดาษA4/ปากกา(ผตป.กบญ.)ล้ิมจี่เซ๎ง 3,089.72              3,089.72              ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ๎ง               3,089.72 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ๎ง              3,089.72 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000930693 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

187 คําวัสดุส านักงาน กระดาษ A4 ปากกา น้ ายาลบค าผิด
(ผบพ.)ล้ิมจี่เซ๎ง

2,752.34              2,752.34              ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ๎ง               2,752.34 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ๎ง              2,752.34 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000930503 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

188 คําวัสดุส านักงาน เข็มแมกซ์/น ายาลบค าผิด(ผบส.)ล้ิมจี่เซ๎ง 726.17                 726.17                 ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ๎ง                  726.17 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ๎ง                 726.17 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000930540 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

189 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 4 กร7596 กทม.

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

              1,294.50 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,294.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000933914 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

190 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 4 กพ 7596 กทม

1,345.67              1,345.67              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,345.67 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,345.67 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000931202 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

191 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน กจ 4096 นศ

1,269.50              1,269.50              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,269.50 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,269.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000930187 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

192 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน กจ 4096 นศ.

1,398.06              1,398.06              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,398.06 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,398.06 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000934481 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

193 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 2 กก 7093 กทม

1,574.18              1,574.18              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,574.18 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,574.18 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000932176 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

194 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 2 กก 7093 กทม

1,294.89              1,294.89              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,294.89 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,294.89 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000932240 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

195 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 2 กก 7093 กทม

1,147.05              1,147.05              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,147.05 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,147.05 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000934642 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

196 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 2 กก 4217 กทม

1,371.06              1,371.06              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,371.06 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,371.06 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000932519 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

197 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 3 กร 7986 กทม

1,113.27              1,113.27              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,113.27 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,113.27 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000932541 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

198 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน ก 8724 นศ.

1,045.80              1,045.80              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,045.80 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,045.80 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000932595 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

199 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน กจ 4096 นศ.

1,087.38              1,087.38              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,087.38 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,087.38 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000932838 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

200 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน กจ 4096 นศ

1,624.96              1,624.96              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,624.96 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,624.96 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000931298 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

201 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 3 กร 2044 กทม

787.09                 787.09                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 787.09 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                787.09 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000930054 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

202 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 3 กร 2042 กทม

1,527.51              1,527.51              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,527.51 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,527.51 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000932980 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

203 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 3 กร 2044 กทม

1,360.90              1,360.90              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,360.90 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,360.90 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000931232 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

204 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 4 กจ 7721 กทม

990.21                 990.21                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 990.21 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                990.21 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000931345 ๑๙ มิ.ย. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

205 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 4กจ-7721 กทม.ติดตํอ
งาน

1,317.68              1,317.68              ตกลงราคา บ.ปโิตรพลัส จ ากัด               1,317.68 บ.ปโิตรพลัส จ ากัด              1,317.68 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000935687 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

206 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน กข 837 นศ.

761.70                 761.70                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 761.70 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                761.70 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000930364 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

207 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 4 กพ 7591 กทม

1,599.57              1,599.57              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,599.57 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,599.57 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000930623 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

208 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 4 กพ 7591 กทม

1,553.40              1,553.40              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,553.40 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,553.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000934542 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

209 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 1 กต 4665 กทม

1,523.40              1,523.40              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,523.40 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,523.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000930842 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

210 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน กจ 9194 นศ.

787.09                 787.09                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 787.09 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                787.09 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000931043 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

211 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน กจ 9194 นศ.

1,139.16              1,139.16              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,139.16 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,139.16 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000932797 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

212 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน กง 8673 นศ.

1,244.11              1,244.11              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,244.11 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,244.11 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000932129 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

213 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน กง 5163 นศ.

888.65                 888.65                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 888.65 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                888.65 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000929657 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

214 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน กง 5163 นศ.

1,117.16              1,117.16              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,117.16 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,117.16 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000932343 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

215 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 1 กต 4665 กทม

1,449.84              1,449.84              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,449.84 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,449.84 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000933379 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

216 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน  กข 837 นศ.

407.84                 407.84                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 407.84 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                407.84 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000934609 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

217 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน กข 837 นศ.

710.92                 710.92                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 710.92 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                710.92 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000932489 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

218 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน  กข 837 นศ.

957.93                 957.93                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 957.93 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                957.93 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000934141 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

219 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 3904 นศ.

1,498.01              1,498.01              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,498.01 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,498.01 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000931180 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

220 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 4 กพ 7572 กทม

854.37                 854.37                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 854.37 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                854.37 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000933356 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

221 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 4 กฐ 3391กทม.

1,548.79              1,548.79              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,548.79 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,548.79 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000931642 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

222 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 2 กว 6596 กทม

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

              1,294.50 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,294.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000934196 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

223 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 4 กช 2047 กทม

1,269.50              1,269.50              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,269.50 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,269.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000932394 ๑๙ มิ.ย. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

224 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 4 กช 2047 กทม

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

              1,605.18 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,605.18 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000934075 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

225 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 2 กว 6596 กทม

1,320.28              1,320.28              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,320.28 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,320.28 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000930473 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

226 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน กจ 3996 นศ.

1,167.94              1,167.94              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,167.94 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,167.94 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000929677 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

227 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน ฮล 1101 กทม.

1,447.47              1,447.47              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,447.47 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,447.47 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000935210 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

228 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ กน-9036 นศ./ติดตาม
งาน

635.04                 635.04                 ตกลงราคา บริษัท ยกตะวัน จ ากัด                  635.04 บริษัท ยกตะวัน จ ากัด                 635.04 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000938376 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

229 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 4 กพ 7584 กทม

1,139.16              1,139.16              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,139.16 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,139.16 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000933971 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

230 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 4 กง 4246 กทม

906.15                 906.15                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 906.15 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                906.15 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000934336 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

231 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 4 กง 4246 กทม

1,045.09              1,045.09              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,045.09 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,045.09 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000934694 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

232 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 4 กพ 7584 กทม

1,269.50              1,269.50              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,269.50 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,269.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000930107 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

233 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 4 กง 4246 กทม

1,396.45              1,396.45              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,396.45 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,396.45 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000931377 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

234 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 ทะ
เบยีนกจ 9198 นศ

1,009.71              1,009.71              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,009.71 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,009.71 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000934002 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

235 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน กจ 9198

1,139.16              1,139.16              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,139.16 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,139.16 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000933319 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

236 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 2 กจ 175 กทม.

1,035.60              1,035.60              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,035.60 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,035.60 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000934510 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

237 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 4 กฐ 3387 กทม

1,167.94              1,167.94              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,167.94 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,167.94 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000930785 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

238 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน กจ 9198 นศ.

685.53                 685.53                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 685.53 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                685.53 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000931450 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

239 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน กค 8893 นศ.

888.65                 888.65                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 888.65 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                888.65 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000930133 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

240 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน กค 8895

1,091.77              1,091.77              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,091.77 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,091.77 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000931789 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

241 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 4 กพ 7580 กทม

1,345.67              1,345.67              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,345.67 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,345.67 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000929940 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

242 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 4 กพ 7580 กทม

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

              1,605.18 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,605.18 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000933402 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

หนา้ที ่22 จาก 33



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

243 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 1กฮ 3591 กทม

1,167.94              1,167.94              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,167.94 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,167.94 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000930235 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

244 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 1 กฮ 3591 กทม

1,244.11              1,244.11              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,244.11 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,244.11 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000932462 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

245 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน กค 8894 นศ.

761.70                 761.70                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 761.70 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                761.70 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000935896 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

246 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 4 กฐ 3392 กทม

685.53                 685.53                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 685.53 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                685.53 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000929771 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

247 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน กค 8894 นศ.

558.58                 558.58                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 558.58 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                558.58 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000930312 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

248 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 1 กฐ 3392 กทม

1,523.40              1,523.40              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,523.40 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,523.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000932036 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

249 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน กพ 7214 นศ

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

              1,216.83 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,216.83 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000932895 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

250 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 1 กธ 6626 กทม

906.15                 906.15                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 906.15 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                906.15 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000934392 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

251 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 1 กธ 6626 กทม

1,190.94              1,190.94              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,190.94 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,190.94 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000933189 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

252 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ กน1698 นศ. 1,160.97              1,160.97              ตกลงราคา บริษัท ซัสโก๎ จ ากัด (มหาชน)               1,160.97 บริษัท ซัสโก๎ จ ากัด (มหาชน)              1,160.97 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000934993 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

253 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 4 กจ 7728 กทม

1,396.45              1,396.45              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,396.45 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,396.45 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000931704 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

254 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน นข 303 นศ.

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

              1,294.50 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,294.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000932707 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

255 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 2 กว 6596 กทม

880.26                 880.26                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 880.26 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                880.26 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000932759 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

256 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน  กพ 7214 นศ.

1,242.72              1,242.72              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,242.72 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,242.72 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000934115 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

257 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 4 กฐ 4202 กทม

1,624.96              1,624.96              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,624.96 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,624.96 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000930754 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

258 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 4 กฐ 4202 กทม

1,631.07              1,631.07              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,631.07 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,631.07 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000934435 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

259 คชจ. ประชุมชี้แจง ประชุม ชี้แจง ปป.คํายเทพสตรี วันที่ 9
พค.60(เช๎า)

275.00                 275.00                 ตกลงราคา นางจรรยา แสงมณี                  275.00 นางจรรยา แสงมณี                 275.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000930087 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

260 คชจ. ประชุมชี้แจง ประชุม ชี้แจง ปป.คํายเทพสตรี วันที่ 9
พค.60(บาํย)

250.00                 250.00                 ตกลงราคา นางจรรยา แสงมณี                  250.00 นางจรรยา แสงมณี                 250.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000930087 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

261 คําน้ าประปา คําน้ าประปา เดือน พ.ค.60 กฟส.อ.ขอ. 330.00                 330.00                 ตกลงราคา การประปาสํวนภูมิภาคสาขา
ขนอม

                 330.00 การประปาสํวนภูมิภาคสาขา
ขนอม

                330.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000937866 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

262 คําใช๎บริการโทรศัพท์ โทรศัพทคุ์มไมํได๎ 075-378494(กบญ.) 243.00                 243.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  243.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 243.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000931156 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

263 คําใช๎บริการโทรศัพท์ โทรศัพทคุ์มไมํได๎ 075-378494 (กบญ.) 165.00                 165.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  165.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 165.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000931464 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

หนา้ที ่23 จาก 33



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

264 คําใช๎บริการโทรศัพท์ โทรศัพทคุ์มไมํได๎ 075-378493 (ผบพ.) 310.50                 310.50                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  310.50 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 310.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000931057 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

265 คําใช๎บริการโทรศัพท์ โทรศัพทคุ์มไมํได๎ 075-378493 (ผบพ.) 384.00                 384.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  384.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 384.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000931376 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

266 คําใช๎บริการโทรศัพท์ โทรศัพทคุ์มไมํได๎ 075-378441(กบญ.) 201.00                 201.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  201.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 201.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000931200 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

267 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท ์075-763330 เดือน ม.ีค.
60

9.00                     9.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      9.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      9.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000932953 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

268 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท ์075-763331 เดือน ม.ีค.
60

309.00                 309.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  309.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 309.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000933042 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

269 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท ์075-763337 เดือน ม.ีค.
60

339.00                 339.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  339.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 339.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000932223 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

270 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท ์075-763340 เดือน ม.ีค.
60

472.50                 472.50                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  472.50 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 472.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000932317 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

271 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท ์075-763338 เดือน ม.ีค.
60

1,138.50              1,138.50              ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)               1,138.50 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)              1,138.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000932475 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

272 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท ์075-763339 เดือน ม.ีค.
60

778.50                 778.50                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  778.50 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 778.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000932557 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

273 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท ์075-763341 เดือน ม.ีค.
60

1,000.50              1,000.50              ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)               1,000.50 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)              1,000.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000932699 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

274 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท ์075-763332 เดือน เม.ย.
60

57.00                   57.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    57.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   57.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000933183 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

275 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท ์075-763332 เดือน ม.ีค.
60

354.00                 354.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  354.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 354.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000932800 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

276 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท ์075-763336 เดือน ม.ีค.
60

15.00                   15.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    15.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   15.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000933124 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

277 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําบริการโทรศัพท0์3/60 
075-263310

28.50                   28.50                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    28.50 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   28.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000929976 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

278 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําบริการโทรศัพท0์3/60 
075-281031

19.00                   19.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    19.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   19.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000930720 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

279 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําใช๎โทรศัพท ์075-470068 มีค.60 49.00                   49.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                    49.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                   49.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000932704 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

280 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําใช๎โทรศัพท ์075-470068 เมย.60 10.00                   10.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                    10.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                   10.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000932985 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

281 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําใช๎โทรศัพท ์075-411752 เมย.60 11.40                   11.40                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                    11.40 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                   11.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000933068 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

282 คชจ.ใช๎ Internet คํา Internet ความเร็วสูง เดือน เม.ย.60 
ผรศ.

700.00                 700.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  700.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 700.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000933354 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

283 คําประชาสัมพันธ์อื่น คําปา้ยไวนิลรุกขกรรม 300.00                 300.00                 ตกลงราคา หจก.47 โฆษณา                  300.00 หจก.47 โฆษณา                 300.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000943346 ๒๐ มิ.ย. ๖๐

284 คําวัสดุส านักงาน TONE HP647-8A จ านวน 4 กลํอง 
36,260บาท (ผรศ.)

33,887.85            33,887.85            ตกลงราคา บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์
 จ ากัด

            33,887.85 บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์
 จ ากัด

           33,887.85 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000945808 ๒๐ มิ.ย. ๖๐

285 คําวัสดุส านักงาน TONE HP CE255A จ านวน  1 กลํอง 
5,290บาท (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 2000945930 ๒๐ มิ.ย. ๖๐

286 คําจ๎างบ ารุงรักษาสวน คําจ๎างก าจัดวัชพืช สฟฟ.ขอ. 1,050.00              1,050.00              ตกลงราคา นายณัฐพล  ชูหอ               1,050.00 นายณัฐพล  ชูหอ              1,050.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000945027 ๒๐ มิ.ย. ๖๐

287 คําจ๎างบ ารุงรักษาสวน คําจ๎างบ ารุงรักษาสวน 1,000.00              1,000.00              ตกลงราคา นายกิติภูมิ  คล๎ายอุดม               1,000.00 นายกิติภูมิ  คล๎ายอุดม              1,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000940876 ๒๐ มิ.ย. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

288 คําจ๎างบ ารุงรักษาสวน คําจ๎างบ ารุงรักษาสวน 2,160.00              2,160.00              ตกลงราคา นายกิติภูมิ  คล๎ายอุดม               2,160.00 นายกิติภูมิ  คล๎ายอุดม              2,160.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000940916 ๒๐ มิ.ย. ๖๐

289 คําจ๎างบ ารุงรักษาสวน คําจ๎างตัดหญ๎า,ฉีดหญ๎า 4,800.00              4,800.00              ตกลงราคา นายเชิดชัย จันธุรส               4,800.00 นายเชิดชัย จันธุรส              4,800.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000940727 ๒๐ มิ.ย. ๖๐

290 คําบ ารุงฯบริเวณ สนง. คําจ๎างก าจัดวัชพืช สฟฟ.ขอ. 450.00                 450.00                 ตกลงราคา นายณัฐพล  ชูหอ                  450.00 นายณัฐพล  ชูหอ                 450.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000945027 ๒๐ มิ.ย. ๖๐

291 คําบ ารุงฯบริเวณ สนง. คําบ ารุงรักษาบริเวณส านักงาน 500.00                 500.00                 ตกลงราคา นายกิติภูมิ  คล๎ายอุดม                  500.00 นายกิติภูมิ  คล๎ายอุดม                 500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000940876 ๒๐ มิ.ย. ๖๐

292 คําบ ารุงฯบริเวณ สนง. คําบ ารุงรักษาบริเวณส านักงาน 340.00                 340.00                 ตกลงราคา นายกิติภูมิ  คล๎ายอุดม                  340.00 นายกิติภูมิ  คล๎ายอุดม                 340.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000940916 ๒๐ มิ.ย. ๖๐

293 คําบ ารุงฯบริเวณ สนง. คําน้ ายาก าจัดวัชพืช 1,040.00              1,040.00              ตกลงราคา นายเชิดชัย จันธุรส               1,040.00 นายเชิดชัย จันธุรส              1,040.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000940727 ๒๐ มิ.ย. ๖๐

294 คําบ ารุงฯบริเวณ สนง. คําน้ ายาก าจัดวัชพืช 1,040.00              1,040.00              ตกลงราคา นายเชิดชัย จันธุรส               1,040.00 นายเชิดชัย จันธุรส              1,040.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000940684 ๒๐ มิ.ย. ๖๐

295 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 4 กย 7336 กทม 1,802.88              1,802.88              ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ถาวรพานิช
ทา๎ยเหมื

              1,802.88 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ถาวรพานิช
ทา๎ยเหมื

             1,802.88 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000939953 ๒๐ มิ.ย. ๖๐

296 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท0์75-378830 มีค.60/ผก
ม.ต.2

342.00                 342.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  342.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 342.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000941536 ๒๐ มิ.ย. ๖๐

297 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท0์75-378830 เม.ย/ผกม.ต.2 147.00                 147.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  147.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 147.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000941703 ๒๐ มิ.ย. ๖๐

298 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท ์075529502 เดือน เม.ย.
60 สฟฟ.ขอ.

11.40                   11.40                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    11.40 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   11.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000945584 ๒๐ มิ.ย. ๖๐

299 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท ์075529502 เดือน ม.ีค.
60 สฟฟ.ขอ.

17.10                   17.10                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    17.10 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   17.10 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000945670 ๒๐ มิ.ย. ๖๐

300 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท ์075528500 เดือน เม.ย.
60 สฟฟ.ขอ.

6.00                     6.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      6.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      6.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000945750 ๒๐ มิ.ย. ๖๐

301 คําซํอม/บ ารุงฯ-คอมฯ ซํอมเคร่ืองพิมพ/์อนุมัติ...อก.รท.ต.2/ลว.
12มิย.60

3,598.13              3,598.13              ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              3,598.13 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             3,598.13 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000943630 ๒๐ มิ.ย. ๖๐

302 คําประชาสัมพันธ์อื่น คําจัดซ้ือพระบรมฉายาลักษณ์ สฟฟ 1,600.00              1,600.00              ตกลงราคา น.ส.พนารัตน์ ราชประสิทธ์ิ               1,600.00 น.ส.พนารัตน์ ราชประสิทธ์ิ              1,600.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000951098 ๒๑ มิ.ย. ๖๐

303 คําจ๎างบ ารุงรักษาสวน คําตัดหญ๎าและก าจัดพืชรอบ ๆ สฟฟ.คุ
ระบรีุ

3,900.00              3,900.00              ตกลงราคา นายธีรนนท ์ เกื้อสกุล               3,900.00 นายธีรนนท ์ เกื้อสกุล              3,900.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000951177 ๒๑ มิ.ย. ๖๐

304 คําจ๎างบ ารุงรักษาสวน คําตัดหญ๎า,ฉีดหญ๎า สฟฟ.ภก.1-พ.ค.2560 2,500.00              2,500.00              ตกลงราคา นายสมชัย บลิอะหลี               2,500.00 นายสมชัย บลิอะหลี              2,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000953297 ๒๑ มิ.ย. ๖๐

305 คําจ๎างบ ารุงรักษาสวน คําตัดหญ๎า,ฉีดหญ๎า สฟฟ.ภก.2-พ.ค.2560 1,460.00              1,460.00              ตกลงราคา นายสมชัย บลิอะหลี               1,460.00 นายสมชัย บลิอะหลี              1,460.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000953339 ๒๑ มิ.ย. ๖๐

306 คําจ๎างบ ารุงรักษาสวน คําตัดตกแตํงต๎นไม๎ สฟฟ.ภก.2-พ.ค.2560 200.00                 200.00                 ตกลงราคา นายสมชัย บลิอะหลี                  200.00 นายสมชัย บลิอะหลี                 200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000953339 ๒๑ มิ.ย. ๖๐

307 คําจ๎างบ ารุงรักษาสวน คําตัดหญ๎า สฟฟ.ภก.3-พ.ค.2560 1,650.00              1,650.00              ตกลงราคา นายสมชัย บลิอะหลี               1,650.00 นายสมชัย บลิอะหลี              1,650.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000953391 ๒๑ มิ.ย. ๖๐

308 คําจ๎างบ ารุงรักษาสวน คําตัดหญ๎า,ฉีดหญ๎า สฟฟ.ถลาง-พ.ค.2560 3,500.00              3,500.00              ตกลงราคา นายสมชัย บลิอะหลี               3,500.00 นายสมชัย บลิอะหลี              3,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000953494 ๒๑ มิ.ย. ๖๐

309 คําจ๎างบ ารุงรักษาสวน คําตัดหญ๎า,ฉีดหญ๎า สฟฟ.ถลาง2-พ.ค.
2560

3,500.00              3,500.00              ตกลงราคา นายสมชัย บลิอะหลี               3,500.00 นายสมชัย บลิอะหลี              3,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000953520 ๒๑ มิ.ย. ๖๐

310 คําจ๎างบ ารุงรักษาสวน คําตัดหญ๎า สฟฟ.กะรน-พ.ค.2560 1,500.00              1,500.00              ตกลงราคา นายสมชัย บลิอะหลี               1,500.00 นายสมชัย บลิอะหลี              1,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000953443 ๒๑ มิ.ย. ๖๐

311 คําบ ารุงฯบริเวณ สนง. คําน้ ายาก าจัดวัชพืช สฟฟ.คุระบรี 500.00                 500.00                 ตกลงราคา นายธีรนนท ์ เกื้อสกุล                  500.00 นายธีรนนท ์ เกื้อสกุล                 500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000951177 ๒๑ มิ.ย. ๖๐

312 คําบ ารุงฯบริเวณ สนง. คําน้ ายาก าจัดวัชพืช สฟฟ.ภก.1-พ.ค.
2560

500.00                 500.00                 ตกลงราคา นายสมชัย บลิอะหลี                  500.00 นายสมชัย บลิอะหลี                 500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000953297 ๒๑ มิ.ย. ๖๐

313 คําบ ารุงฯบริเวณ สนง. คําน้ ายาก าจัดวัชพืช สฟฟ.ภก.2-พ.ค.
2560

340.00                 340.00                 ตกลงราคา นายสมชัย บลิอะหลี                  340.00 นายสมชัย บลิอะหลี                 340.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000953339 ๒๑ มิ.ย. ๖๐

314 คําบ ารุงฯบริเวณ สนง. คําน้ ายาก าจัดวัชพืช สฟฟ.ภก.3-พ.ค.
2560

350.00                 350.00                 ตกลงราคา นายสมชัย บลิอะหลี                  350.00 นายสมชัย บลิอะหลี                 350.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000953391 ๒๑ มิ.ย. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

315 คําบ ารุงฯบริเวณ สนง. คําน้ ายาก าจัดวัชพืช สฟฟ.ถลาง-พ.ค.
2560

500.00                 500.00                 ตกลงราคา นายสมชัย บลิอะหลี                  500.00 นายสมชัย บลิอะหลี                 500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000953494 ๒๑ มิ.ย. ๖๐

316 คําบ ารุงฯบริเวณ สนง. คําน้ ายาก าจัดวัชพืช สฟฟ.กะรน-พ.ค.
2560

500.00                 500.00                 ตกลงราคา นายสมชัย บลิอะหลี                  500.00 นายสมชัย บลิอะหลี                 500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000953443 ๒๑ มิ.ย. ๖๐

317 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ กง 5163 นศ.
ตรวจสอบมิเตอร์AMR

1,427.25              1,427.25              ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด อําวลึกออยล์
เซอร์

              1,427.25 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด อําวลึกออยล์
เซอร์

             1,427.25 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000947260 ๒๑ มิ.ย. ๖๐

318 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 81-6418 นศ.สวิตซ์ชิ่ง
คาปาซิเตอร์

883.50                 883.50                 ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด อําวลึกออยล์
เซอร์

                 883.50 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด อําวลึกออยล์
เซอร์

                883.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000947516 ๒๑ มิ.ย. ๖๐

319 คําซํอมฯบ ารุงฯ-
อาคาร

คําซํอมแซมบ ารุงรักษาอาคาร(มุงหลักคา 
ประตูวงกบ)

1,500.00              1,500.00              ตกลงราคา นายบญุรวย สุตระ               1,500.00 นายบญุรวย สุตระ              1,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000951071 ๒๑ มิ.ย. ๖๐

320 คําซํอม/บ ารุงฯ-ยานฯ คําซํอมรถยนต์ กพ 6034 นศ. 13,600.00            13,600.00            ตกลงราคา บริษัท สยามชัยยานยนต์ จ ากัด             13,600.00 บริษัท สยามชัยยานยนต์ จ ากัด            13,600.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000949900 ๒๑ มิ.ย. ๖๐

321 คําซํอม/บ ารุงฯ-ยานฯ คําซํอมรถยนต์ ผค 1160 นศ. 4,345.79              4,345.79              ตกลงราคา บริษัท สยามชัยยานยนต์ จ ากัด               4,345.79 บริษัท สยามชัยยานยนต์ จ ากัด              4,345.79 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000949999 ๒๑ มิ.ย. ๖๐

322 คําปา้ยประชาสัมพันธ์ คําปา้ยไวนิลกิจกรรมปั่นย้ิมอิ่มบญุ ปลูก
หญ๎าแฝด

11,316.00            11,316.00            ตกลงราคา แต๎มสี ปร้ินทแ์อนด์ไซน์             11,316.00 แต๎มสี ปร้ินทแ์อนด์ไซน์            11,316.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000953966 ๒๑ มิ.ย. ๖๐

323 คําปา้ยประชาสัมพันธ์ ปา้ยไวนิล พีธีเปดิจํายกระแสไฟฟ้า จ.พังงา 1,800.00              1,800.00              ตกลงราคา แต๎มสี ปร้ินทแ์อนด์ไซน์               1,800.00 แต๎มสี ปร้ินทแ์อนด์ไซน์              1,800.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000954089 ๒๑ มิ.ย. ๖๐

324 คําปา้ยประชาสัมพันธ์ คําปา้ยไวนิล ทอดผ๎าปา ท าดอกไม๎จันทร์ 6,839.00              6,839.00              ตกลงราคา แต๎มสี ปร้ินทแ์อนด์ไซน์               6,839.00 แต๎มสี ปร้ินทแ์อนด์ไซน์              6,839.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000954156 ๒๑ มิ.ย. ๖๐

325 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท ์075-378636 พ.ค.60/ต.2 183.00                 183.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  183.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 183.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000953647 ๒๑ มิ.ย. ๖๐

326 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท ์075-378223 พ.ค.60/ต.2 99.00                   99.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    99.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   99.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000953686 ๒๑ มิ.ย. ๖๐

327 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท ์075-378261 พ.ค.60/ต.2 297.00                 297.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  297.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 297.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000953717 ๒๑ มิ.ย. ๖๐

328 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท ์075-378224 พค.60/ต.2 147.00                 147.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  147.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 147.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000952950 ๒๑ มิ.ย. ๖๐

329 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท ์075-378224 มีค.60/ต.2 822.00                 822.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  822.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 822.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000953201 ๒๑ มิ.ย. ๖๐

330 คําซํอมอุปกรณ์ในสนง. คําซํอมเคร่ืองปรับอากาศจ านวน 6 เคร่ือง 8,600.00              8,600.00              ตกลงราคา บริษัทนีโอ ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง 
จ าก

              8,600.00 บริษัทนีโอ ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง 
จ าก

             8,600.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000950630 ๒๑ มิ.ย. ๖๐

331 คําซํอมอุปกรณ์ในสนง. คําล๎างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 
สฟฟ.2

2,803.74              2,803.74              ตกลงราคา กระบี่บา๎นแอร์ 2013               2,803.74 กระบี่บา๎นแอร์ 2013              2,803.74 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000955315 ๒๑ มิ.ย. ๖๐

332 คําวัสดุส านักงาน คําผงหมึกเลเซอร์/อนุมัติ.0อก.รท.ต.2ลว.
6 มิย.60

3,485.98              3,485.98              ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              3,485.98 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             3,485.98 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000961390 ๒๒ มิ.ย. ๖๐

333 คําวัสดุส านักงาน หมึกเลเซอร์พร้ินเตอร์MLT-D307L
จ านวน8กลํองๆละ5,900

44,112.15            44,112.15            ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

            44,112.15 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

           44,112.15 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000956882 ๒๒ มิ.ย. ๖๐

334 คําวัสดุเบด็เตล็ดฯ คําคีย์บอร์ดและเมาส์/ผบห.ต.2 514.02                 514.02                 ตกลงราคา บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์
 จ ากัด

                 514.02 บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์
 จ ากัด

                514.02 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000958250 ๒๒ มิ.ย. ๖๐

335 คําวัสดุเบด็เตล็ดฯ ชั้นวางของ 2 ตัว/ผบห.ต.2 3,280.37              3,280.37              ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดสยามจัสมิน               3,280.37 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดสยามจัสมิน              3,280.37 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000958120 ๒๒ มิ.ย. ๖๐

336 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ กข-837นศ./ตรวจงาน 752.10                 752.10                 ตกลงราคา บริษัทศรีรํุงเรือง บริการ จ ากัด                  752.10 บริษัทศรีรํุงเรือง บริการ จ ากัด                 752.10 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000959657 ๒๒ มิ.ย. ๖๐

337 คําซํอม/บ ารุงฯ-ยานฯ คําซํอมรถยนต์  กจ 4628 นศ. 6,234.89              6,234.89              ตกลงราคา บ.อีซูซุนครมอเตอร์เชลส์
(1991) จก.

              6,234.89 บ.อีซูซุนครมอเตอร์เชลส์
(1991) จก.

             6,234.89 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000960968 ๒๒ มิ.ย. ๖๐

338 คําซํอม/บ ารุงฯ-ยานฯ คําซํอมรถยนต์  กจ 4628 นศ. 11,535.67            11,535.67            ตกลงราคา บ.อีซูซุนครมอเตอร์เชลส์
(1991) จก.

            11,535.67 บ.อีซูซุนครมอเตอร์เชลส์
(1991) จก.

           11,535.67 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000960991 ๒๒ มิ.ย. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

339 คําซํอม/บ ารุงฯ-ยานฯ คําซํอมรถยนต์  กย 8863 นศ 31,706.24            31,706.24            ตกลงราคา บ.อีซูซุนครมอเตอร์เชลส์
(1991) จก.

            31,706.24 บ.อีซูซุนครมอเตอร์เชลส์
(1991) จก.

           31,706.24 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000961017 ๒๒ มิ.ย. ๖๐

340 คําซํอม/บ ารุงฯ-ยานฯ คําซํอมรถยนต์  81-3598 นศ. 6,935.00              6,935.00              ตกลงราคา อูํสมศักด์ิการชําง               6,935.00 อูํสมศักด์ิการชําง              6,935.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000961097 ๒๒ มิ.ย. ๖๐

341 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท ์075-378426 (กกค.) 27.00                   27.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    27.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   27.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000957593 ๒๒ มิ.ย. ๖๐

342 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท ์075-763331 เดือน เม.ย.
2560

63.00                   63.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    63.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   63.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000955940 ๒๒ มิ.ย. ๖๐

343 คําซํอมอุปกรณ์ในสนง. จํายเงินคําจ๎างซํอมเคร่ืองปรับอากาศ 
สถานีไฟฟ้าถลาง

12,500.00            12,500.00            ตกลงราคา นายกิตติพร ศรีสุวรรณ             12,500.00 นายกิตติพร ศรีสุวรรณ            12,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000955809 ๒๒ มิ.ย. ๖๐

344 คําประชาสัมพันธ์อื่น คําประชาสัมพันธ์อื่น 4,299.07              4,299.07              ตกลงราคา นายถนอม  อินทรธน(ูเสมา
ภัณฑ์)

              4,299.07 นายถนอม  อินทรธน(ูเสมา
ภัณฑ์)

             4,299.07 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000964622 ๒๓ มิ.ย. ๖๐

345 คําวัสดุส านักงาน คําซ์อวัสดุในส านักงาน 4,974.77              4,974.77              ตกลงราคา นายถนอม  อินทรธน(ูเสมา
ภัณฑ์)

              4,974.77 นายถนอม  อินทรธน(ูเสมา
ภัณฑ์)

             4,974.77 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000964669 ๒๓ มิ.ย. ๖๐

346 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 4 กพ 7583 กทม

1,523.40              1,523.40              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,523.40 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,523.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000965921 ๒๓ มิ.ย. ๖๐

347 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ กพ 6038 นศ.กรส.
ตรวจควบคุมภายใน

1,305.20              1,305.20              ตกลงราคา บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

              1,305.20 บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

             1,305.20 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000970362 ๒๓ มิ.ย. ๖๐

348 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 4 กพ 7593 กทม

1,548.79              1,548.79              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,548.79 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,548.79 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000965945 ๒๓ มิ.ย. ๖๐

349 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน ฆถ-3835 กทม.

1,548.79              1,548.79              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,548.79 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,548.79 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000965835 ๒๓ มิ.ย. ๖๐

350 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน กน 1700 นศ.

1,371.06              1,371.06              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,371.06 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,371.06 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000965866 ๒๓ มิ.ย. ๖๐

351 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ ทบ ภก 80-9417 2,978.69              2,978.69              ตกลงราคา บริษัท พัฒน์ดาพล จ ากัด               2,978.69 บริษัท พัฒน์ดาพล จ ากัด              2,978.69 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000969137 ๒๓ มิ.ย. ๖๐

352 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันโมบาย 500kw 4,886.92              4,886.92              ตกลงราคา บริษัท พัฒน์ดาพล จ ากัด               4,886.92 บริษัท พัฒน์ดาพล จ ากัด              4,886.92 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000969208 ๒๓ มิ.ย. ๖๐

353 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน เคร่ืองส ารอง

195.48                 195.48                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 195.48 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                195.48 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000965655 ๒๓ มิ.ย. ๖๐

354 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 81-6418 นศ

1,742.13              1,742.13              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,742.13 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,742.13 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000965677 ๒๓ มิ.ย. ๖๐

355 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ทะเบยีน ผค-1836 นศ.
(ใช๎งานตรวจสอบบ า

509.29                 509.29                 ตกลงราคา บริษัทโชคธนเศรษฐ์ ออยล์ 
จ ากัด

                 509.29 บริษัทโชคธนเศรษฐ์ ออยล์ 
จ ากัด

                509.29 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000968510 ๒๓ มิ.ย. ๖๐

356 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน เคร่ืองส ารอง

195.48                 195.48                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 195.48 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                195.48 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000965043 ๒๓ มิ.ย. ๖๐

357 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน ผค 1836 นศ.

949.16                 949.16                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 949.16 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                949.16 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000965001 ๒๓ มิ.ย. ๖๐

358 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 81-6418 นศ

992.05                 992.05                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 992.05 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                992.05 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000965023 ๒๓ มิ.ย. ๖๐

359 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน ผค 1836 นศ.

846.87                 846.87                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 846.87 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                846.87 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000965549 ๒๓ มิ.ย. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

360 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน ผค 1324 นศ.

1,040.44              1,040.44              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,040.44 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,040.44 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000965584 ๒๓ มิ.ย. ๖๐

361 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน กน 1699 นศ.

1,345.67              1,345.67              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,345.67 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,345.67 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000966034 ๒๓ มิ.ย. ๖๐

362 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน กพ 6033 นศ.

1,523.40              1,523.40              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,523.40 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,523.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000965888 ๒๓ มิ.ย. ๖๐

363 คําซํอม/บ ารุงฯ-ยานฯ คําบ ารุงรักษารถยนต์ 81-3598 นศ. 4,540.00              4,540.00              ตกลงราคา จรูญโรจน์การไฟฟ้า               4,540.00 จรูญโรจน์การไฟฟ้า              4,540.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000968101 ๒๓ มิ.ย. ๖๐

364 คําวัสดุส านักงาน คําวัสดุส านักงาน            กบล. 11,177.57            11,177.57            ตกลงราคา หจก.ไฮเทคออโตเมชั่นแอนด์
เซอร์วิส

            11,177.57 หจก.ไฮเทคออโตเมชั่นแอนด์
เซอร์วิส

           11,177.57 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000970658 ๒๔ มิ.ย. ๖๐

365 คําวัสดุส านักงาน คําหมึกพิมพ์ส าหรับปรินเตอร์ ผรล. 5,700.00              5,700.00              ตกลงราคา หจก. เอ.ดี.วาย.สเตชั่นเนอร่ี               5,700.00 หจก. เอ.ดี.วาย.สเตชั่นเนอร่ี              5,700.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000970847 ๒๔ มิ.ย. ๖๐

366 คําวัสดุเบด็เตล็ดฯ ซ้ืออุปกรณ์ท าความสะอาด สฟฟ.ยข. 2,510.00              2,510.00              ตกลงราคา นายสุกิจ กนแกม               2,510.00 นายสุกิจ กนแกม              2,510.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000971201 ๒๕ มิ.ย. ๖๐

367 คําวัสดุส านักงาน คําวัสดุส านักงาน กกค.ต.๒ 2,359.81              2,359.81              ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              2,359.81 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             2,359.81 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000973959 ๒๖ มิ.ย. ๖๐

368 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพทข์องสฟฟ.นคร2 เดือน เมย.
60(340088)

95.00                   95.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    95.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   95.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000972007 ๒๖ มิ.ย. ๖๐

369 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพทป์ระจ าเดือนพ.ค. 60 
076-582175

544.35                 544.35                 ตกลงราคา บริษัททโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                  544.35 บริษัททโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                 544.35 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000973288 ๒๖ มิ.ย. ๖๐

370 คําเชําวงจรส่ือสาร คําเชําIP-VPN@6(1)ใหม1ํ6แหงํ ติดต้ัง 
ค๎างจําย ต.2

4,000.00              4,000.00              ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)               4,000.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)              4,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000977509 ๒๖ มิ.ย. ๖๐

371 คําเชําวงจรส่ือสาร คําเชําIP-VPN@6(1)ใหม1ํ6แหงํ กฟต.2 
มิ.ย.2554 ค๎างจ

7,600.00              7,600.00              ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)               7,600.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)              7,600.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000978821 ๒๖ มิ.ย. ๖๐

372 คําเชําวงจรส่ือสาร คําเชําIP-VPN@6(1)ใหม1ํ6แหงํ กฟต.2 
ก.ค.2554 ค๎างจํ

7,600.00              7,600.00              ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)               7,600.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)              7,600.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000978860 ๒๖ มิ.ย. ๖๐

373 คําน้ าประปา คําน้ าประปา มิย 60 357.00                 357.00                 ตกลงราคา การประปาสํวนภูมิภาคสาขาสุ
ราษฎร์ธานี

                 357.00 การประปาสํวนภูมิภาคสาขาสุ
ราษฎร์ธานี

                357.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000983170 ๒๗ มิ.ย. ๖๐

374 คําน้ าประปา คําน ้าประปา พ.ค.60 (สฟฟ.ปา่ตอง) 3,271.53              3,271.53              ตกลงราคา ส านักงานประปาภูเก็ต               3,271.53 ส านักงานประปาภูเก็ต              3,271.53 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000982934 ๒๗ มิ.ย. ๖๐

375 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัทพ0์75-378341 พ.ค.60/
ผพอ.กอก.ต.2

213.00                 213.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  213.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 213.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000984601 ๒๗ มิ.ย. ๖๐

376 คําประชาสัมพันธ์อื่น คําธงชาติ สฟฟ.บา๎นเขาหลัก 934.58                 934.58                 ตกลงราคา นายสิญจน์ ตัลยารักษ(์ร๎าน
บษุกร)

                 934.58 นายสิญจน์ ตัลยารักษ(์ร๎าน
บษุกร)

                934.58 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000994528 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

377 คําประชาสัมพันธ์อื่น คําภาพบรมฉายาลักษณ์ ร.10 สฟฟ.บา๎น
เขาหลัก

600.00                 600.00                 ตกลงราคา นายสิญจน์ ตัลยารักษ(์ร๎าน
บษุกร)

                 600.00 นายสิญจน์ ตัลยารักษ(์ร๎าน
บษุกร)

                600.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000994853 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

378 คําวัสดุส านักงาน คําวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ใช๎ประจ า สฟฟ.
บา๎นเขาหลัก

1,270.09              1,270.09              ตกลงราคา นายสิญจน์ ตัลยารักษ(์ร๎าน
บษุกร)

              1,270.09 นายสิญจน์ ตัลยารักษ(์ร๎าน
บษุกร)

             1,270.09 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000994990 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

379 คําวัสดุส านักงาน คําอุปกรณ์ส านักงาน สฟฟ.บา๎นเขาหลัก 400.00                 400.00                 ตกลงราคา นายสิญจน์ ตัลยารักษ(์ร๎าน
บษุกร)

                 400.00 นายสิญจน์ ตัลยารักษ(์ร๎าน
บษุกร)

                400.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000994853 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

380 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ นข868นศ 1,099.11              1,099.11              ตกลงราคา หจก.สมุยออยล์เซอร์วิส 
(2000)

              1,099.11 หจก.สมุยออยล์เซอร์วิส 
(2000)

             1,099.11 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000990946 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

381 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 4 กพ 7583กทม

1,346.28              1,346.28              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,346.28 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,346.28 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000989711 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

382 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 4 กพ 7593 กทม

1,396.45              1,396.45              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,396.45 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,396.45 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000988800 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

383 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 4 กพ 7593 กทม

1,631.07              1,631.07              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,631.07 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,631.07 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000989466 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

384 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 4กฌ2047กทม 1,750.40              1,750.40              ตกลงราคา หจก.สมุยออยล์เซอร์วิส 
(2000)

              1,750.40 หจก.สมุยออยล์เซอร์วิส 
(2000)

             1,750.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000990876 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

385 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 4 กพ 7581 กทม

1,447.23              1,447.23              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,447.23 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,447.23 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000988845 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

386 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 4 กพ 7593 กทม

1,498.01              1,498.01              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,498.01 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,498.01 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000988774 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

387 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน กง 4148 นศ.

1,190.94              1,190.94              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,190.94 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,190.94 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000989507 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

388 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน  4 กพ 7593 กท

1,554.89              1,554.89              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,554.89 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,554.89 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000989833 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

389 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 4 กจ 7723 กทม

1,398.06              1,398.06              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,398.06 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,398.06 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000989586 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

390 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน กง 4148 นศ.

932.04                 932.04                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 932.04 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                932.04 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000989619 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

391 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน กง 4148 นศ.

673.14                 673.14                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 673.14 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                673.14 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000989264 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

392 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน กน 1698 นศ.

1,009.71              1,009.71              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,009.71 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,009.71 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000989777 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

393 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน ฆถ-3835 กทม.

1,708.74              1,708.74              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,708.74 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,708.74 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000989537 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

394 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน  ฆค3835 กทม.

569.58                 569.58                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 569.58 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                569.58 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000989804 ๒๘ มิ.ย. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

395 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน กน 1700 นศ.

1,193.33              1,193.33              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,193.33 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,193.33 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000988939 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

396 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน  กน 1700 นศ.

1,165.05              1,165.05              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,165.05 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,165.05 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000989395 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

397 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 4 กพ 7203 กทม

983.82                 983.82                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 983.82 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                983.82 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000989489 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

398 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน  4 กย 7203 กท

1,249.01              1,249.01              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,249.01 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,249.01 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000989856 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

399 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน 4 กจ 7728 กทม

1,501.62              1,501.62              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,501.62 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,501.62 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000989350 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

400 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์    4กย4606 กทม
แก๎ไขไ33KV

1,359.18              1,359.18              ตกลงราคา บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

              1,359.18 บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

             1,359.18 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000994376 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

401 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์   4กย4606 กทม งาน
แก๎ไฟฟ้า33Kv

1,286.36              1,286.36              ตกลงราคา บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

              1,286.36 บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

             1,286.36 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000994819 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

402 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน กจ 4628 นศ.

750.81                 750.81                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 750.81 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                750.81 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000989290 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

403 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน กจ 4628 นศ.

1,398.06              1,398.06              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,398.06 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,398.06 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000989652 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

404 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน กจ 4628 นศ.

1,193.33              1,193.33              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,193.33 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,193.33 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000988993 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

405 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน กพ 6033 นศ.

1,396.45              1,396.45              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,396.45 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,396.45 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000988657 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

406 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 16-31 พ.ค 60 
ทะเบยีน  กพ 6038 นศ.

1,554.89              1,554.89              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,554.89 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,554.89 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000989910 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

407 คําปา้ยประชาสัมพันธ์ ปา้ยไวนิลติดบตัรแสดงตัวคือคนPEAพร๎อม
โครงสร๎างติดตั

5,000.00              5,000.00              ตกลงราคา แต๎มสี ปร้ินทแ์อนด์ไซน์               5,000.00 แต๎มสี ปร้ินทแ์อนด์ไซน์              5,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000991587 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

408 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท0์75378226 เดือนเมษายน
2560/ประจ ากซข.ต.2

108.00                 108.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  108.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 108.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000993950 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

409 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท0์75378226 เดือนมีนาคม
2560/ประจ ากซข.ต.2

117.00                 117.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  117.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 117.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000994262 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

410 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท0์75378225 เดือนมีนาคม
2560/ประจ ากซข.ต.2

6.00                     6.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      6.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      6.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000994703 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

411 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท ์075-763326 พ.ค.60 42.00                   42.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    42.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   42.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000993408 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

412 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท ์075-763335 พ.ค.60 3.00                     3.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      3.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      3.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000993524 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

413 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท ์075-763323 พ.ค.60 18.00                   18.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    18.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   18.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000993310 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

414 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท ์075-763323 พ.ค.60 12.00                   12.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    12.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   12.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000993310 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

415 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําใช๎โทรศัพท ์ผคฟ.ภก-เม.ย.60 69.00                   69.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    69.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   69.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000990150 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

416 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําใช๎โทรศัพท ์ศูนย์ฯ ภูเก็ต-เม.ย.60 205.00                 205.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  205.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 205.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000990228 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

417 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําใช๎โทรศัพท ์Fax ศูนย์ฯ ภูเก็ต-เม.ย.60 22.00                   22.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    22.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   22.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000990279 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

418 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําใช๎โทรศัพท ์ผคฟ.ภก-พ.ค.60 63.00                   63.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    63.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   63.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000990340 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

419 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําใช๎โทรศัพท ์ศูนย์ฯ ภูเก็ต-พ.ค.60 382.00                 382.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  382.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 382.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000990378 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

420 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําใช๎โทรศัพท ์Fax ศูนย์ฯ ภูเก็ต-พ.ค.60 36.00                   36.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    36.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   36.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000990426 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

421 คําInst.Equipส่ือสาร คําติดต้ังคํูสาย(เลขหมาย 
076-315100)-สฟฟ.ภก.3

3,350.00              3,350.00              ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)               3,350.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)              3,350.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000988931 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

422 คชจ.ใช๎ Internet คําบริการอินเตอร์เน็ต ศูนย์ฯ ภูเก็ต-พ.ค.
60

900.00                 900.00                 ตกลงราคา บจก. ทริปเปลิท ีอินเทอร์เน็ต                  900.00 บจก. ทริปเปลิท ีอินเทอร์เน็ต                 900.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000989883 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

423 คชจ.ใช๎ Internet คําบริการอินเตอร์เน็ต ศูนย์ฯ ภูเก็ต-มิ.ย.60 900.00                 900.00                 ตกลงราคา บจก. ทริปเปลิท ีอินเทอร์เน็ต                  900.00 บจก. ทริปเปลิท ีอินเทอร์เน็ต                 900.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000989978 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

424 คชจ.ใช๎ Internet คําบริการอินเตอร์เน็ต ศูนย์ฯ ภูเก็ต-ก.ค.60 900.00                 900.00                 ตกลงราคา บจก. ทริปเปลิท ีอินเทอร์เน็ต                  900.00 บจก. ทริปเปลิท ีอินเทอร์เน็ต                 900.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000990034 ๒๘ มิ.ย. ๖๐

425 คําประชาสัมพันธ์อื่น คําจัดสถานที่ ปนัย้ิม อิ่มบญุ คืนความสุขสํู
สังคม

27,500.00            27,500.00            ตกลงราคา นายปราโมทย์ เกราะแก๎ว             27,500.00 นายปราโมทย์ เกราะแก๎ว            27,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001001845 ๒๙ มิ.ย. ๖๐

426 คําวัสดุส านักงาน คํากระดาษเอ4และริบบิ้น/ผสส.กอก.ต.2 1,915.89              1,915.89              ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              1,915.89 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             1,915.89 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001001560 ๒๙ มิ.ย. ๖๐

427 คําวัสดุส านักงาน คําวัสดุส านักงาน/หจก.กรุงไทนเปเปอร์ 6,955.14              6,955.14              ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              6,955.14 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             6,955.14 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001002990 ๒๙ มิ.ย. ๖๐

428 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ กจ 9196 นศ.
ประสานงานย๎ายแนวสายสํง

1,277.55              1,277.55              ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด อําวลึกออยล์
เซอร์

              1,277.55 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด อําวลึกออยล์
เซอร์

             1,277.55 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000999143 ๒๙ มิ.ย. ๖๐

429 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถ กจ 9196 นศ. 1,219.99              1,219.99              ตกลงราคา บริษัท แสตนดาร์ดออยล์ 
(1990)

              1,219.99 บริษัท แสตนดาร์ดออยล์ 
(1990)

             1,219.99 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000998119 ๒๙ มิ.ย. ๖๐

430 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 40-0258 นศ.
ปฏิบติังานซํอมรถเครน

702.34                 702.34                 ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด อําวลึกออยล์
เซอร์

                 702.34 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด อําวลึกออยล์
เซอร์

                702.34 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000998625 ๒๙ มิ.ย. ๖๐

431 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถ กน 1698 นศ. 926.89                 926.89                 ตกลงราคา บริษัท แสตนดาร์ดออยล์ 
(1990)

                 926.89 บริษัท แสตนดาร์ดออยล์ 
(1990)

                926.89 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001003012 ๒๙ มิ.ย. ๖๐

432 คําวัสดุส านักงาน คําต๎ูล าโพงกระเปา๋ลาก/ก๎องเกียรติ 3,812.15              3,812.15              ตกลงราคา บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหลํอี
เล็คโทรนิ

              3,812.15 บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหลํอี
เล็คโทรนิ

             3,812.15 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001016604 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

433 คําวัสดุส านักงาน คําหมึกเลเซอร์พร้ินเตอร์  (กกค.ต.๒) 3,485.98              3,485.98              ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              3,485.98 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             3,485.98 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001028547 ๓๐ มิ.ย. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

434 คําวัสดุส านักงาน คําวัสดุส านักงาน  (ผยธ) 2,509.35              2,509.35              ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              2,509.35 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             2,509.35 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001020901 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

435 คําวัสดุเบด็เตล็ดฯ กระดาษ A4 (ล้ิมจี่เซ๎ง 2,214.95              2,214.95              ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ๎ง               2,214.95 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ๎ง              2,214.95 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001030718 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

436 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน 
 4 กพ 7596 กทม

1,401.95              1,401.95              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,401.95 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,401.95 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013862 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

437 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 4 กพ 7596 กทม.

1,024.59              1,024.59              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,024.59 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,024.59 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013890 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

438 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 4 กพ 7596 กทม.

1,024.59              1,024.59              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,024.59 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,024.59 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013909 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

439 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน 
 4 กพ 7596 กทม

913.53                 913.53                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 913.53 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                913.53 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013935 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

440 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน 
 กจ 4096 นศ.

1,199.52              1,199.52              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,199.52 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,199.52 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013885 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

441 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน 
 กจ 4096 นศ.

938.22                 938.22                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 938.22 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                938.22 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013927 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

442 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 2 กจ 7093 กทม.

1,654.23              1,654.23              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,654.23 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,654.23 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013943 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

443 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 นข 868 นศ.

957.56                 957.56                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 957.56 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                957.56 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013571 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

444 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 2 กก 4217 กทม.

1,024.59              1,024.59              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,024.59 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,024.59 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013907 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

445 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 2 กก 4217 กทม

888.84                 888.84                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 888.84 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                888.84 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013941 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

446 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 นข 757 นศ.

1,405.52              1,405.52              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,405.52 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,405.52 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013555 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

447 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 3 กร 2044 กทม.

1,350.97              1,350.97              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,350.97 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,350.97 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013866 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

448 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 3 กร 2042 กทม.

1,427.44              1,427.44              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,427.44 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,427.44 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013881 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

449 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 3 กร 2044 กทม.

799.68                 799.68                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 799.68 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                799.68 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013908 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

450 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 3 กร 2044 กทม.

1,135.74              1,135.74              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,135.74 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,135.74 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013938 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

451 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 3 กร 2044 กทม.

1,274.50              1,274.50              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,274.50 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,274.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013849 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

452 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 4 กจ 7721 กทม.

1,529.40              1,529.40              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,529.40 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,529.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013875 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

453 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 3 กร 2042 กทม.

1,574.37              1,574.37              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,574.37 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,574.37 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013911 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

454 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน 
 4 กจ 7721 กทม

1,283.88              1,283.88              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,283.88 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,283.88 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013925 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

455 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์  3กร2042 กทม ใช๎
ราชการ

1,387.12              1,387.12              ตกลงราคา บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

              1,387.12 บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

             1,387.12 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001027299 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

456 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 1 กต 4665 กทม.

1,478.42              1,478.42              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,478.42 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,478.42 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013856 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

457 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 4 กพ 7591 กทม.

1,554.89              1,554.89              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,554.89 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,554.89 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013848 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

458 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 4 กพ 7591 กทม.

1,149.54              1,149.54              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,149.54 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,149.54 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013896 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

459 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 1 กต 4665กทม.

1,449.42              1,449.42              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,449.42 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,449.42 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013916 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

460 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 4 กพ 7591 กทม.

1,234.50              1,234.50              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,234.50 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,234.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013919 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

461 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 กง 8673 นศ

790.19                 790.19                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 790.19 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                790.19 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013865 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

462 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 กง 8673 นศ.

849.66                 849.66                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 849.66 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                849.66 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013898 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

463 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 กจ 9194 นศ.

824.67                 824.67                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 824.67 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                824.67 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013897 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

464 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 กง 5163 นศ.

1,086.36              1,086.36              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,086.36 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,086.36 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013923 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

465 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 กจ 9194 นศ.

913.53                 913.53                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 913.53 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                913.53 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013921 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

466 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน 
 กข 837 นศ.

799.68                 799.68                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 799.68 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                799.68 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013886 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

467 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 กง 8673 นศ.

1,209.81              1,209.81              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,209.81 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,209.81 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013942 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

468 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 กข 837 นศ.

949.62                 949.62                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 949.62 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                949.62 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013899 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

469 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 นข 3553 นศ.

646.09                 646.09                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 646.09 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                646.09 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013582 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

470 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 นข 3553 นศ.

1,381.70              1,381.70              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,381.70 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,381.70 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013566 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

471 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 1 กฮ 3602 กทม.

1,605.87              1,605.87              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,605.87 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,605.87 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013880 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

472 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 4 กพ 7572 กทม

1,506.09              1,506.09              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,506.09 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,506.09 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013948 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

หนา้ที ่30 จาก 33



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

473 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 กจ 3904 นศ.

1,478.42              1,478.42              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,478.42 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,478.42 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013876 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

474 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์กจ.3904นศ.ติดตํอ
ราชการ

1,139.16              1,139.16              ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ชะอวด
บริการ

              1,139.16 หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด ชะอวด
บริการ

             1,139.16 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001023670 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

475 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน 
 กจ 3905 นศ.

974.61                 974.61                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 974.61 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                974.61 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013884 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

476 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 4 กฐ3391 กทม.

1,449.42              1,449.42              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,449.42 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,449.42 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013883 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

477 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน 
 4 กช 2047 กทม

1,580.16              1,580.16              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,580.16 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,580.16 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013924 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

478 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน 
 กจ 9196 นศ.

649.74                 649.74                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 649.74 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                649.74 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013887 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

479 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถ กจ 9196 นศ. 1,128.60              1,128.60              ตกลงราคา หจก.ภูเก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

              1,128.60 หจก.ภูเก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

             1,128.60 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001012672 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

480 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 81-2505 นศ.

3,192.21              3,192.21              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              3,192.21 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             3,192.21 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013521 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

481 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 4 กช 2047 กทม.

1,554.89              1,554.89              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,554.89 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,554.89 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013846 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

482 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 กจ 9196 นศ.

1,160.43              1,160.43              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,160.43 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,160.43 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013932 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

483 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถ 5 กข 2375 กทม.รํวม
ประชุมวางแผนงาน กส.

1,504.80              1,504.80              ตกลงราคา หจก.ภูเก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

              1,504.80 หจก.ภูเก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

             1,504.80 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001012657 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

484 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 2 กว 6596 กทม.

1,121.56              1,121.56              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,121.56 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,121.56 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013860 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

485 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 กจ 3996 นศ.

841.17                 841.17                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 841.17 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                841.17 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013877 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

486 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 กจ 3996 นศ.

599.76                 599.76                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 599.76 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                599.76 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013905 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

487 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 กจ 3996 นศ.

987.60                 987.60                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 987.60 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                987.60 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013929 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

488 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 กข 369 นศ.

512.62                 512.62                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 512.62 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                512.62 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013847 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

489 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 กน 9036 นศ

926.50                 926.50                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 926.50 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                926.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013845 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

490 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 กน 9036 นศ.

674.50                 674.50                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 674.50 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                674.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013878 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

491 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 กข 369 นศ.

810.24                 810.24                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 810.24 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                810.24 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013901 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

492 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 2 กว 6596 กทม.

1,530.78              1,530.78              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,530.78 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,530.78 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013928 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

493 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 40-0258 นศ.

786.14                 786.14                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 786.14 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                786.14 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013557 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

494 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน 
 ฮล 1101 กทม.

1,167.76              1,167.76              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,167.76 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,167.76 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013568 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

495 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 บง 6865 นศ.

1,375.93              1,375.93              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,375.93 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,375.93 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013583 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

496 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 นข 868 นศ.

1,048.19              1,048.19              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,048.19 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,048.19 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013513 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

497 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 บง 6865

1,734.06              1,734.06              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,734.06 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,734.06 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013553 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

498 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 บง 6865 นศ.

1,250.84              1,250.84              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,250.84 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,250.84 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013577 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

499 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน 
 81-0570 สฎ.

3,230.47              3,230.47              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              3,230.47 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             3,230.47 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013578 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

500 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน 
 ฮล 1101 กทม.

1,315.26              1,315.26              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,315.26 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,315.26 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013579 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

501 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60 
81-0570 สฎ. น้ ามันเคร

411.21                 411.21                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 411.21 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                411.21 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013580 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

502 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 4 กง 4246

999.60                 999.60                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 999.60 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                999.60 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013912 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

503 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน 
 4 กพ 7584 กทม

1,070.58              1,070.58              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,070.58 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,070.58 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013861 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

504 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 3 กร 7986 กทม.

1,449.42              1,449.42              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,449.42 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,449.42 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013913 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

505 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน 
 4 กฐ 3387 กทม

1,299.99              1,299.99              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,299.99 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,299.99 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013864 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

506 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 2 กจ 175 กทม.

1,224.51              1,224.51              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,224.51 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,224.51 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013882 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

507 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 2 กจ 175 กทม.

1,185.12              1,185.12              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,185.12 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,185.12 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013937 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

508 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถ 2 กจ 175 กทม. 702.24                 702.24                 ตกลงราคา หจก.ภูเก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

                 702.24 หจก.ภูเก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

                702.24 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001012679 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

509 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน 
 4 กพ 7580 กทม

1,350.97              1,350.97              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,350.97 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,350.97 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013863 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

510 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 4 กพ 7580 กทม.

299.88                 299.88                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 299.88 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                299.88 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013889 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

511 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 4 กพ 7580 กทม.

1,432.02              1,432.02              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,432.02 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,432.02 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013917 ๓๐ มิ.ย. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

512 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 1 กฮ 3591 กทม.

1,481.40              1,481.40              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,481.40 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,481.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013922 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

513 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 1 กฮ 3591 กทม.

1,224.51              1,224.51              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,224.51 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,224.51 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013888 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

514 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 1 กฮ3594 กทม.

1,401.95              1,401.95              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,401.95 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,401.95 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013857 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

515 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 4 กฐ 3392 กทม.

1,185.12              1,185.12              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,185.12 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,185.12 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013936 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

516 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน 
 กค 8894 นศง

1,172.54              1,172.54              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,172.54 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,172.54 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013858 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

517 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 กค 8894 นศ.

1,074.57              1,074.57              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,074.57 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,074.57 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013894 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

518 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ กพ7214.นศ ราชการ 1,099.51              1,099.51              ตกลงราคา บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

              1,099.51 บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

             1,099.51 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001027204 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

519 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 4 กจ 7723 กทม.

1,274.49              1,274.49              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,274.49 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,274.49 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013915 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

520 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน 
 1 กธ 6626 กทม

1,382.64              1,382.64              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,382.64 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,382.64 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013934 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

521 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 1กธ 6626 กทม.

1,249.01              1,249.01              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,249.01 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,249.01 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013855 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

522 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถ กง 4148 นศ. 843.81                 843.81                 ตกลงราคา หจก.ภูเก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

                 843.81 หจก.ภูเก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

                843.81 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001012599 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

523 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 5กข 6991 กทม.

1,066.00              1,066.00              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,066.00 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,066.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013910 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

524 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 4 กย 7203 กทม.

1,234.50              1,234.50              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,234.50 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,234.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013933 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

525 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 4 กจ 7723 กทม.

1,308.57              1,308.57              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,308.57 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,308.57 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013940 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

526 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ 4กย4606กทมแก๎ไข
33KV

495.40                 495.40                 ตกลงราคา บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

                 495.40 บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

                495.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001025411 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

527 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามัน กพ-6034 นศ-ตรวจงานรีโคลส
เซอร์

1,673.70              1,673.70              ตกลงราคา หจก.บา๎นส๎องเอเชีย               1,673.70 หจก.บา๎นส๎องเอเชีย              1,673.70 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001011252 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

528 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ ผค-1836 นศ.
ตรวจสอบระบบจ าหนําย

993.84                 993.84                 ตกลงราคา บ.ปโิตรพลัส จ ากัด                  993.84 บ.ปโิตรพลัส จ ากัด                 993.84 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001029000 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

529 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถยนต์ กพ-6034 นศ.
ตรวจสอบระบบจ าหนําย

1,696.80              1,696.80              ตกลงราคา บ.ปโิตรพลัส จ ากัด               1,696.80 บ.ปโิตรพลัส จ ากัด              1,696.80 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001029054 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

530 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 ก 8724 นศ.

675.20                 675.20                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 675.20 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                675.20 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013892 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

531 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 นข 303 นศ.

1,249.50              1,249.50              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,249.50 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,249.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013902 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

532 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 82-3268 นศ.

700.65                 700.65                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 700.65 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                700.65 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013570 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

533 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 4 กฐ4202 กทม

1,499.40              1,499.40              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,499.40 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,499.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013895 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

534 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 4 กฐ 4202 กทม.

1,530.78              1,530.78              ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,530.78 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,530.78 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013926 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

535 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ิย 60ทะเบยีน
 กจ 9198 นศ.

987.60                 987.60                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 987.60 บริษัทซัสโก๎ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                987.60 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001013930 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

536 คําเชื้อเพลิงยานพาหฯ คําน้ ามันรถ 4 กย 7197 กทม. 1,755.60              1,755.60              ตกลงราคา หจก.ภูเก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

              1,755.60 หจก.ภูเก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

             1,755.60 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001012615 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

537 คชจ. ประชุมชี้แจง คําอาหารวํางประชุมงานแก๎กระแสไฟฟ้า
ขัดข๎อง

750.00                 750.00                 ตกลงราคา นางวันทนา นาเวศน์                  750.00 นางวันทนา นาเวศน์                 750.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001033849 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

538 คําปา้ยประชาสัมพันธ์ คําปา้ยไวนิลปลูกหญ๎าแฝก การใช๎ไฟอยําง
ประหยัด

6,032.00              6,032.00              ตกลงราคา แต๎มสี ปร้ินทแ์อนด์ไซน์               6,032.00 แต๎มสี ปร้ินทแ์อนด์ไซน์              6,032.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001008675 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

539 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท ์075-378443 เม.ย.60/
ผบก.ต.2

111.00                 111.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  111.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 111.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001008661 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

540 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําบริการโทรศัพท ์075263310 63.00                   63.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    63.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   63.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001018511 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

541 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําบริการโทรศัพท ์075263310 
05/60

120.50                 120.50                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  120.50 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 120.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001018586 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

542 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําบริการโทรศัพท ์075284031 
05/60

1.90                     1.90                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      1.90 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      1.90 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001018662 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

543 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท ์NO.075692205 เดือน 
5/60 สฟฟ.กบ.1

111.15                 111.15                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                  111.15 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                 111.15 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001025774 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

544 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท0์75-702716ประจ าเดือน
พ.ค.60

2,751.67              2,751.67              ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)               2,751.67 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)              2,751.67 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001025094 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

545 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท ์076-346309 24.34                   24.34                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    24.34 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   24.34 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001010507 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

546 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท ์076-333365 (สฟ.กะรน) 27.19                   27.19                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    27.19 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   27.19 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001010570 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

547 คําใช๎บริการโทรศัพท์ คําโทรศัพท ์075-763333 เดือน
พฤษภาคม 2560

342.00                 342.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  342.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 342.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001027404 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

548 คําInst.Equipส่ือสาร คําติดต้ังหมายเลขโทรศัพทภ์ายนอก
เพิ่มเติม ผกป.

2,750.00              2,750.00              ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)               2,750.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)              2,750.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001028089 ๓๐ มิ.ย. ๖๐

549 คําจัดซ้ือ Digitla Multimetet 5,000.00              5,000.00              ตกลงราคา บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด (มหาชน)

              5,000.00 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด (มหาชน)

             5,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000064030 ๑ มิ.ย. ๖๐

550 คําต๎ูสาขาโทรศัพท ์PABX จ านวน 4 ชุด 371,320.00          371,320.00          ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนสามัญ พ.ีเอส.เซล.
 แอนด์ เซอร์วิส

          371,320.00 หา๎งหุ๎นสํวนสามัญ พ.ีเอส.เซล.
 แอนด์ เซอร์วิส

         371,320.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000065790 ๕ มิ.ย. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

551 จัดซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใช๎จากงบลงทนุประจ าป ี2560 29,784.00            29,784.00            ตกลงราคา บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จ ากัด             29,784.00 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จ ากัด            29,784.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000072764 ๑๙ มิ.ย. ๖๐

552 คําอุปกรณ์ติดต้ัง Network LANศูนย์ซํอม 40,390.00            40,390.00            ตกลงราคา ร๎านพีซีซัพพลาย             40,390.00 ร๎านพีซีซัพพลาย            40,390.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000074271 ๒๒ มิ.ย. ๖๐

553 โต๏ะวางปร้ินเตอร์ 1,672.90              1,672.90              ตกลงราคา บ.เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์มอลล์
(2012)จก.

              1,672.90 บ.เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์มอลล์
(2012)จก.

             1,672.90 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000074326 ๒๒ มิ.ย. ๖๐

554 คําจัดชื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าแบบแยกสํวน 255,840.00          255,840.00          ตกลงราคา บริษัท ซีเคียว เพาเวอร์ จ ากัด           255,840.00 บริษัท ซีเคียว เพาเวอร์ จ ากัด          255,840.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000075193 ๒๓ มิ.ย. ๖๐

555 โต๏ะเอนกประสงค์ 1,588.78              1,588.78              ตกลงราคา นางสาวอัญชลี บรรณางกูร               1,588.78 นางสาวอัญชลี บรรณางกูร              1,588.78 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000075287 ๒๔ มิ.ย. ๖๐

556 เก๎าอี้บาร์เต้ีย 2,803.74              2,803.74              ตกลงราคา นางสาวอัญชลี บรรณางกูร               2,803.74 นางสาวอัญชลี บรรณางกูร              2,803.74 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000075287 ๒๔ มิ.ย. ๖๐

557 คําจัดซ้ือ Phase Sequence Indicator 2,150.00              2,150.00              ตกลงราคา บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด (มหาชน)

              2,150.00 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด (มหาชน)

             2,150.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000077965 ๒๙ มิ.ย. ๖๐

558 ปป.คําจ๎างเหมาเปน็  ทรัพย์สิน53052010 69,000.00            69,000.00            ตกลงราคา นายเซีย ภูมิมะนาว             69,000.00 นายเซีย ภูมิมะนาว            69,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 1201595849 ๓๐ มิ.ย. ๖๐
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