
แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ
1        5,639,139.68        5,562,124.50 ประกวดราคา

          493,441.20           454,193.60 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด           431,124.40 บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด          425,432.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

2. บริษัท อีร่า จ ากัด           407,456.00

          150,335.00           150,121.00 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด           133,750.00 บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด          133,215.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

2. บริษัท อีร่า จ ากัด           128,400.00

            91,057.00             95,144.40 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด             89,289.36 บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด            89,289.36 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

2. บริษัท อีร่า จ ากัด             89,655.30

            75,007.00             75,435.00 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด             70,620.00 บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด            70,620.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

2. บริษัท อีร่า จ ากัด             73,027.50

            11,277.80             11,556.00 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด             11,449.00 บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด            11,449.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

2. บริษัท อีร่า จ ากัด             11,502.50

9. สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม. สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
074/2559 ลงวันที่ 
16 มกราคม 2559

14. สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม. สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
074/2559 ลงวันที่ 
16 มกราคม 2559

18. สลักหว่งกลม เอ็ม 16x250 มม. สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
074/2559 ลงวันที่ 
16 มกราคม 2559

1. จัดซ้ือพัสดุรองป ี2559 (ปรับแผน คร้ังที่ 1/2559) ประเภท
อุปกรณ์สายยึดโยง, อุปกรณ์โลหะ และ อุปกรณ์ประกอบสายไฟ 
(Form No.93-2) จ านวน 31 รายการ (วงเงินจัดซ้ือรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หมายเหตุ : เดือนมกราคม มี 2
บริษัท  ได้จัดท าสัญญาซ้ือพัสดุ
แล้ว คือ บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด
 ท าสัญญาซ้ือพัสดุ จ านวน 9 
รายการ และ บริษัท จ.ีเค แอส
เซ็มบล้ี จ ากัด ท าสัญญาซ้ือพัสดุ
 จ านวน 2 รายการ ส่วนอีก 1 
บริษัท ผู้ขายยังไม่ได้มาท าสัญญา
 คือ บริษัท อีร่า จ ากัด จ านวน 
20 รายการ

4. เหล็กรูปรางน้ า ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 4,200 มม. สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
074/2559 ลงวันที่ 
16 มกราคม 2559

5. เหล็กรูปรางน้ า ขนาด 200x80x7.5 มม. ยาว 1,000 มม. สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
074/2559 ลงวันที่ 
16 มกราคม 2559

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

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

หนา้ที ่1 จาก 3



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

              3,317.00               3,327.70 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด               3,103.00 บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด              3,103.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

2. บริษัท อีร่า จ ากัด               3,317.00

              3,252.80               3,025.10 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด               3,008.84 บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด              3,008.84 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

2. บริษัท อีร่า จ ากัด               3,025.10

            44,875.80             36,648.57 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด             35,152.71 บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด            35,152.71 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

2. บริษัท อีร่า จ ากัด             35,601.47

            55,533.00             57,972.60 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด             53,928.00

2. บริษัท อีร่า จ ากัด             50,557.50

3. บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี 
จ ากัด

            49,434.00 บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี จ ากัด            49,434.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

          953,947.80           943,932.60 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด           934,752.00

2. บริษัท อีร่า จ ากัด           872,157.00

3. บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี 
จ ากัด

          828,757.80 บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี จ ากัด          828,757.80 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

            27,392.00             26,022.40 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด             25,252.00 บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด            25,252.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

2. บริษัท อีร่า จ ากัด             26,022.40

27. เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
073/2559 ลงวันที่ 
16 มกราคม 2559

30. เหล็กคอนเคเบลิอากาศทางโค้ง ระบบ 22 เควี และ 33 เควี 
ตามแบบเลขที่ SA4-015/44007

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
073/2559 ลงวันที่ 
16 มกราคม 2559

31. ทมิเบลิเคลวิส ส าหรับปรีฟอร์มเข้าปลายสาย สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
074/2559 ลงวันที่ 
16 มกราคม 2559

22. นัทรูปหว่ง เอ็ม 16 ดิน 582 สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
074/2559 ลงวันที่ 
16 มกราคม 2559

24. แหวนรองแบบเรียบ 62x62x6 มม.รู 22 มม. สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
074/2559 ลงวันที่ 
16 มกราคม 2559

26. แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบ ุ16 มม. สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
074/2559 ลงวันที่ 
16 มกราคม 2559

หนา้ที ่2 จาก 3



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

2        3,812,340.00        3,812,340.00  ตกลงราคา บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท
เวอร์ค จ ากัด

      1,296,000.00  เปน็ผู้ใหบ้ริการเช่าพื้นที่
 ที่ครอบคลุมพื้นที่อับ
สัญญาณของอุปกรณ์ 

PEA

บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด(มหาชน)

         545,040.00  เปน็ผู้ใหบ้ริการเช่าพื้นที่
 ที่ครอบคลุมพื้นที่อับ
สัญญาณของอุปกรณ์ 

PEA

บริษัท ทโีอท ี จ ากัด(มหาชน)       1,971,300.00  เปน็ผู้ใหบ้ริการเช่าพื้นที่
 ที่ครอบคลุมพื้นที่อับ
สัญญาณของอุปกรณ์ 

PEA

3           483,747.00 499,583.00          ตกลงราคา 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอซีดีซี ก่อสร้าง  488,690.-บาท
2. นายพัน พิไชย 542,210.-บาท

4        1,228,788.00 1,228,788.00       สอบราคา

5           866,700.00 866,700.00          สอบราคา สัญญา จ.(กม.)071/2559 
ลว.26 ม.ค.2560

2. บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามนคร จ ากัด ราคา 
539,280.-บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จ้างเหมานิติบคุคลจัดหาพนักงานรักษาความสะอาดของส านักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้)จังหวัดนครศรีธรรมราช

 เปน็ผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด
 เนื่องจากเปน็ผู้มี

รายละเอียดคุณสมบติั
ถูกต้อง ตามเง่ือนไขที่ 

กฟภ.ก าหนด

สัญญา จ.(กม.)077/2559 
ลว.23 ม.ค.2560

บริษัท ธมนวรรณคอมเมอร์เชียล จ ากัด เสนอราคา 
1,173,480.00 บาท

บริษัท ธมนวรรณคอมเมอร์เชียล จ ากัด เปน็เงิน 
1,173,480.00 บาท

จ้างเหมานิติบคุคลเพื่อจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย ของ
ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภุมิภาค เขต 2 (ภาคใต้)จ.นครศรีธรรมราช

1. บริษัท รักษาความปลอดภัย ทชากรเซอร์วิส จ ากัด 
ราคา 770,400.-บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามนคร จ ากัด เปน็เงิน
539,280.-บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เปน็ผู้เสนอราคาดีที่สุด 

เนื่องจากเปน็ผู้เสนอ
ราคาท่ีมีรายละเอียด

และคุณสมบติัตรงตาม 
กฟภ.ก าหนด และราคาที่
เสนอต่ ากว่าราคากลาง

เลขที่ใบส่ังซ้ือ (PO. No.)  
300124937 ลว.12 ม.ค.
2560

เลขที่ใบส่ังซ้ือ (PO. No.)  
300124960 ลว.12 ม.ค.
2560

เลขที่ใบส่ังซ้ือ (PO. No.) 
300124951 ลว.12 ม.ค.
2560

จ้างเหมาปรับปรุงอาคารโรงซ่อมรองรับโครงการจัดต้ังศูนย์ซ่อม
มิเตอร์ภาคใต้

เปน็ผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด 
เนื่องจากเปน็ผู้เสนอ
ราคาที่มีรายละเอียด
คุณสมบติัถูกต้อง มี

รายละเอียดตามเง่ือนไข
และรายละเอียด

ข้อบงัคับของ กฟภ.

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด(มหาชน) เช่าพื้นที่
จ านวน 1 แหง่ ๆ ละ 15,140 บาท/เดือน รวมเปน็เงิน
 15,140 บาท/เดือน จ่ายค่าเช่าเปน็รายป ีเปน็เงิน 
181,680 บาท

บริษัท ทโีอท ี จ ากัด(มหาชน)   เช่าพื้นที่จ านวน 1 
แหง่ ๆ ละ 18,252.78 บาท/เดือน รวมเปน็เงิน 
54,758.33 บาท/เดือน จ่ายค่าเช่าเปน็รายป ีเปน็เงิน 
657,100 บาท

ใบส่ังซ้ือ 3001244667 ลว.
18 ม.ค.2560

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด  เช่าพื้นที่
จ านวน 8 แหง่ ๆ ละ 4,500 บาท/เดือน รวมเปน็เงิน 
36,000 บาท/เดือน จ่ายค่าเช่าเปน็รายป ีเปน็เงิน 
432,000 บาท

งานเช่าใช้พื้นที่ หน่วยงานภายนอก(เอกชน) ส าหรับติดต้ังอุปกรณ์
วิทยุ Non-Redundant MARS Master และอุปกรณ์ประกอบ ใน
พื้นที่อับสัญญาณตามโครงการ คจฟ.2 จ านวน 12 แหง่

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอซีดีซี ก่อสร้าง  481,500.- บาท

หนา้ที ่3 จาก 3


