
แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ
1      24,718,890.86      24,718,890.86 ประกวด

ราคา 
e-Auction

          186,278.44           186,278.44 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

            60,173.38             60,173.38 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

            24,694.53             24,694.53 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

            15,640.40             15,640.40 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

            14,440.72             14,440.72 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

            16,178.40             16,178.40 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

            33,765.99             33,765.99 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

          117,049.44           117,049.44 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

            20,891.75             20,891.75 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

          113,990.31           113,990.31 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

              1,003.66               1,003.66 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

            77,309.64             77,309.64 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

            14,962.88             14,962.88 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

              6,036.94               6,036.94 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

1. จัดซ้ือพัสดุรอง ป ี๒๕๕๙ ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง,อุปกรณ์
โลหะ,อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Form NO. ๙๓-๒ สเปค R-๕๙๙/
๒๕๓๘, RHDW-๐๑๓/๒๕๕๔ และ RHDW-๐๑๑/๒๕๕๖) จ านวน
 ๔๒ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (วงเงินจัดซ้ือรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หมายเหตุ : เดือนกุมภาพันธ์ 
มี 1 บริษัท  ได้จัดท าสัญญา
ซ้ือพัสดุแล้ว คือ บริษัท เพรส 
ควอลิต้ี จ ากัด ท าสัญญาซ้ือพัสดุ
 จ านวน 3 รายการ ส่วนอีก 2 
บริษัท ผู้ขายยังไม่ได้มาท าสัญญา
 คือ บริษัท อีร่า จ ากัด จ านวน 
3 รายการ และ หา้งหุ้นส่วน
จ ากัด พีเอสไอเพาเวอร์ จ านวน
 9 รายการ (ยกเลิกการจัดซ้ือ 
27 รายการ)

๑. เหล็กแขวนทอ่ พีวีซี. จ านวน ๖,๑๓๐ อัน

2. เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง ส าหรับยึดสายแรงต่ า จ านวน 
๑,๖๑๖ ชุด
3. ทอ่เหล็ก ขนาดระบ ุ20 ยาว 100 มม. จ านวน ๑,๔๗๐ ทอ่น

๔. สลักเกลียว เอ็ม 12x35 มม. จ านวน ๑,๕๖๐ ชุด

๒๔. สลักหว่งกลม เอ็ม 16x250 มม. จ านวน ๓๘๐ ชุด

๒๕. สลักหว่งกลม เอ็ม 16x300 มม. จ านวน ๑๓๐ ชุด

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

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

๑๙. สลักเกลียวหว่งกลม เอ็ม 16x400 มม. จ านวน ๒๐ ชุด

๒๓. สลักหว่งกลม เอ็ม 16x200 มม. จ านวน ๒,๒๓๐ ชุด

๑๓. สลักเกลียว เอ็ม 20x350 มม. จ านวน ๒๘๐ ชุด

๑๔. สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม. จ านวน ๒๗๐ ชุด

๑๕. สลักเกลียวหวัหกเหล่ียม เอ็ม 16x75 มม. จ านวน ๒,๐๑๐ ชุด

 ๑๖. สลักเกลียวหวัหกเหล่ียม เอ็ม 16x550 มม. จ านวน ๒,๑๒๐
 ชุด
๑๗. สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x400 มม. จ านวน ๕๕๐ ชุด

๑๘. สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม. จ านวน ๒,๖๗๐ ชุด

หนา้ที ่1 จาก 7



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

              7,395.84               7,395.84 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

            48,150.00             48,150.00 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

          219,735.20           219,735.20 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

            81,897.80             81,897.80 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

          246,404.95           246,404.95 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

       2,379,568.04        2,379,568.04 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

            20,447.70             20,447.70 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

          136,242.67           136,242.67 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

            23,593.50             23,593.50 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

       1,013,510.42        1,013,510.42 1.   หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสไอ
เพาเวอร์

       1,008,504.00

2.  บริษัท อีร่า จ ากัด           903,445.94

3. บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี 
จ ากัด

          986,900.00

4. บริษัท เพรส ควอลิต้ี จ ากัด           902,200.00 บริษัท เพรส ควอลิต้ี จ ากัด          902,070.13 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

            26,279.20             26,279.20 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

            33,812.00             33,812.00 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

          583,364.00           583,364.00 1.  บริษัท เพรส ควอลิต้ี จ ากัด           582,588.25 บริษัท เพรส ควอลิต้ี จ ากัด          582,588.25 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

            75,582.66             75,582.66 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

            33,801.30             33,801.30 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

       7,053,440.00        7,053,440.00 1. บริษัท อีร่า จ ากัด        6,286,464.00

๒๖. สลักหว่งโอแวล เอ็ม 16x150 มม. จ านวน ๑๖๐ ชุด

๒๗. สตับโบลท ์เอ็ม 24x600 มม. จ านวน ๓๖๐ ชุด

๓๔. แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบ ุ16 มม. จ านวน ๑๐,๕๐๐ อัน

๓๕. เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม.ยาว 760 มม. จ านวน
 ๒๑,๔๓๐ อัน

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
003/2560 ลงวันที่ 
27 กุมภาพันธ์ 2560

๓๗. เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 50x10 มม.ยาว 1,950 มม. 
จ านวน ๘๐ อัน
๓๘. เหล็กประกับไม้คอน 40x40x5 มม.ยาว 2,120 มม. จ านวน
 ๑๐๐ อัน

๒๘. สตับโบลท ์เอ็ม 24x800 มม. จ านวน ๑,๓๖๐ ชุด

๒๙. สตับโบลท ์เอ็ม 24x1,000 มม. จ านวน ๔๓๐ ชุด

๓๐. นัทรูปหว่ง เอ็ม 16 ดิน 582 จ านวน ๘,๖๙๐ อัน

๓๑. แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม. จ านวน 
๖๖๙,๘๔๘ อัน
๓๒. แหวนรองแบบเรียบ 62x62x6 มม.รู 22 มม. จ านวน 
๓,๐๐๐ อัน
๓๓. แหวนส่ีเหล่ียมโค้ง 60x60x5 มม.รู 22 มม. จ านวน 
๒๕,๘๘๐ อัน

๓๙. เหล็กประกับไม้คอน 50x50x6 มม.ยาว 2,350 มม. จ านวน
 ๑,๔๕๐ อัน

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
003/2560 ลงวันที่ 
27 กุมภาพันธ์ 2560

๔๐. กายแคล้มปส์ลัก 3 ตัว จ านวน ๑,๒๒๐ ชุด

๔๑. เหล็กคอนเคเบลิอากาศทางตรง จ านวน ๑๓๐ อัน

 ๔๒. เหล็กคอนเคเบลิอากาศทางโค้ง จ านวน ๖,๔๐๐ อัน

หนา้ที ่2 จาก 7



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

2. บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี 
จ ากัด

       6,817,000.00

3. บริษัท เพรส ควอลิต้ี จ ากัด        6,267,400.00 บริษัท เพรส ควอลิต้ี จ ากัด       6,265,920.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

2        5,639,139.68        5,562,124.50 ประกวดราคา

            61,856.70             60,348.00 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด             60,027.00

2. บริษัท อีร่า จ ากัด             57,138.00 บริษัท อีร่า จ ากัด            57,138.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

            10,272.00             10,625.10 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด             10,593.00

2. บริษัท อีร่า จ ากัด             10,560.90 บริษัท อีร่า จ ากัด            10,560.90 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

            19,730.80             19,114.48 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด             21,186.00

2. บริษัท อีร่า จ ากัด             18,784.92 บริษัท อีร่า จ ากัด            18,784.92 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

                 963.00               1,040.04 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด               1,059.30

2. บริษัท อีร่า จ ากัด               1,040.04 บริษัท อีร่า จ ากัด              1,040.04 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
เทา่กับราคากลาง

          123,799.00           125,687.55 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด           119,765.10

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
003/2560 ลงวันที่ 
27 กุมภาพันธ์ 2560

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 คือ บริษัท อีร่า จ ากัด 
ท าสัญญาในเดือน กุมภาพันธ์ 
ซ้ือพัสดุ จ านวน 20 รายการ

๑. แผ่นเหล็ก ขนาด 6x100x450 มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
072/2559 ลงวันที่ 
2 กุมภาพันธ์ 2560

2. เหล็กแขวนทอ่ พีวีซี

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
072/2559 ลงวันที่ 
2 กุมภาพันธ์ 2560

3. เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง ส าหรับยึดสายแรงต่ า

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
072/2559 ลงวันที่ 
2 กุมภาพันธ์ 2560

6. สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
072/2559 ลงวันที่ 
2 กุมภาพันธ์ 2560

7. สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.

หนา้ที ่3 จาก 7



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

2. บริษัท อีร่า จ ากัด           118,449.00 บริษัท อีร่า จ ากัด          118,449.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

3. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด           119,172.86

            33,030.90             32,716.32 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด             31,929.87

2. บริษัท อีร่า จ ากัด             31,772.58 บริษัท อีร่า จ ากัด            31,772.58 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

3. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด             30,058.12

            18,029.50             19,028.88 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด             18,967.89

2. บริษัท อีร่า จ ากัด             18,601.95 บริษัท อีร่า จ ากัด            18,601.95 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

3. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด             17,754.19

            12,369.20             12,623.86 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด             12,551.10

2. บริษัท อีร่า จ ากัด             12,369.20 บริษัท อีร่า จ ากัด            12,369.20 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

3. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด             12,409.22

            30,537.80             32,799.78 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด             32,549.40

2. บริษัท อีร่า จ ากัด             32,132.10 บริษัท อีร่า จ ากัด            32,132.10 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

3. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด             30,972.01

            10,528.80             11,273.52 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด             11,119.44

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
072/2559 ลงวันที่ 
2 กุมภาพันธ์ 2560

8. สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
072/2559 ลงวันที่ 
2 กุมภาพันธ์ 2560

10. สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
072/2559 ลงวันที่ 
2 กุมภาพันธ์ 2560

13. สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
072/2559 ลงวันที่ 
2 กุมภาพันธ์ 2560

11. สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
072/2559 ลงวันที่ 
2 กุมภาพันธ์ 2560

12. สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.

หนา้ที ่4 จาก 7



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

2. บริษัท อีร่า จ ากัด             11,042.40 บริษัท อีร่า จ ากัด            11,042.40 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

3. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด             11,070.65

            30,858.80             30,281.00 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด             31,030.00

2. บริษัท อีร่า จ ากัด             30,227.50 บริษัท อีร่า จ ากัด            30,227.50 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

3. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด             30,018.85

            58,661.68             58,096.72 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด             60,262.40

2. บริษัท อีร่า จ ากัด             57,437.60 บริษัท อีร่า จ ากัด            57,437.60 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

3. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด             57,541.18

          335,177.50           336,327.75 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด           331,031.25

2. บริษัท อีร่า จ ากัด           328,383.00 บริษัท อีร่า จ ากัด          328,383.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

3. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด           327,588.53

            37,236.00             37,749.60 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด             37,492.80

2. บริษัท อีร่า จ ากัด             36,979.20 บริษัท อีร่า จ ากัด            36,979.20 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

3. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด             37,007.45

            74,900.00             76,184.00 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด             75,328.00

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
072/2559 ลงวันที่ 
2 กุมภาพันธ์ 2560

15. สลักเกลียวหว่งกลม เอ็ม 16x450 มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
072/2559 ลงวันที่ 
2 กุมภาพันธ์ 2560

19. สตับโบลท ์เอ็ม 24x600 มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
072/2559 ลงวันที่ 
2 กุมภาพันธ์ 2560

20. สตับโบลท ์เอ็ม 24x800 มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
072/2559 ลงวันที่ 
2 กุมภาพันธ์ 2560

16. สลักเกลียวหว่งกลม เอ็ม 16x500 มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
072/2559 ลงวันที่ 
2 กุมภาพันธ์ 2560

17. สลักหว่งกลม เอ็ม 16x200 มม.

หนา้ที ่5 จาก 7



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

2. บริษัท อีร่า จ ากัด             74,044.00 บริษัท อีร่า จ ากัด            74,044.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

3. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด             74,947.08

          723,855.00           741,510.00 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด           727,386.00

2. บริษัท อีร่า จ ากัด           695,607.00 บริษัท อีร่า จ ากัด          695,607.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

3. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด           703,057.41

       1,393,653.60        1,352,335.12 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด        1,345,346.31

2. บริษัท อีร่า จ ากัด        1,348,840.72 บริษัท อีร่า จ ากัด       1,348,840.72 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

              4,879.20               4,667.77 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด               4,635.24

2. บริษัท อีร่า จ ากัด               4,667.77 บริษัท อีร่า จ ากัด              4,667.77 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
เทา่กับราคากลาง

          267,992.20           267,243.20 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด           257,656.00

2. บริษัท อีร่า จ ากัด           236,384.40 บริษัท อีร่า จ ากัด          236,384.40 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

3. บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี 
จ ากัด

          257,656.00

          481,371.60           475,092.84 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด           523,230.00

2. บริษัท อีร่า จ ากัด           467,418.80 บริษัท อีร่า จ ากัด          467,418.80 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

3. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด           468,186.20

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
072/2559 ลงวันที่ 
2 กุมภาพันธ์ 2560

25. แหวนส่ีเหล่ียมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
072/2559 ลงวันที่ 
2 กุมภาพันธ์ 2560

28. เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
072/2559 ลงวันที่ 
2 กุมภาพันธ์ 2560

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
072/2559 ลงวันที่ 
2 กุมภาพันธ์ 2560

21. สตับโบลท ์เอ็ม 24x1,000 มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
072/2559 ลงวันที่ 
2 กุมภาพันธ์ 2560

23. แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม. มอก.258

29. กายแคล้มปส์ลัก 3 ตัว

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
072/2559 ลงวันที่ 
2 กุมภาพันธ์ 2560

หนา้ที ่6 จาก 7



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

3        3,062,340.00        3,062,340.00 ประกวดราคา

       3,062,340.00        3,062,340.00 1. บริษัท อาคเนย์แคปปติอล 
จ ากัด

       2,747,760.00

2. บริษัท ดีจริง ออโต้ จ ากัด        2,426,760.00 บริษัท ดีจริง ออโต้ จ ากัด       2,426,760.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

4           152,796.00           142,010.40 ตกลงราคา

          152,796.00           142,010.40 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

          152,796.00

2.  บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด           142,010.40

3. บริษัท เอ เอ อีเลคทริ ไล 
จ ากัด

          139,314.00 บริษัท เอ เอ อีเลคทริ ไล จ ากัด          139,314.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

4. บริษัท เจอาร์ อิเลคทริค 
99 จ ากัด

          167,176.80

5
       5,942,500.73 5,942,500.73       ประกวดราคา

บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จ ากัด เสนอราคา 5,850,000.
บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จ ากัด เสนอราคา 5,859,320.
บาท

บริษัท ทรินนิต้ี แอสโซซิแอทส์ พลัส จ ากัด เสนอราคา 
6,087,230.บาท

เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

สัญญา จ.(กม.)008/2560 
ลว.14 ก.พ.2560

จ้างจัดหาอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง และปรับปรุงหอ้งประชุมชั้น 3 
อาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟต.2 ใหเ้ปน็หอ้งบญัชาการ ศอส.
(ต.2)

จัดซ้ือพัสดุรองป ี2560 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย (Form 
No.93-3) จ านวน 1 รายการ (วงเงินจัดซ้ือรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 - สเตรนแคล้มปแ์บบตรง AL35-70 ต.มม. ACSR 35-50 ต.มม.

ใบส่ังซ้ือ (PO) เลขที่ 
3001250194 ลงวันที่      
3 กุมภาพันธ์ 2560

เช่ารถยนต์บรรทกุ ๑ ตัน ๔ ประตู แบบ Double Cabฯ จ านวน ๔
 คัน (วงเงินจัดซ้ือรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 - รถยนต์บรรทกุ 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double Cab พร้อมครอบ
หลังคากระบะทา้ยเสมอตัวรถ เคร่ืองยนต์ดีเซล ขนาดเคร่ืองยนต์
ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 2 ล้อ เกียร์ธรรมดา ระยะเวลา
เช่า 5 ป ี(60 เดือน)

สัญญาเช่ารถยนต์ เลขที่ ซ.
(กม.)-006/2560 ลงวันที่ 
1 กุมภาพันธ์ 2560
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