
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

          231,973.86           231,973.86 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสไอ
เพาเวอร์

          223,569.01 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสไอ
เพาเวอร์

         223,569.01 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

       1,585,714.32        1,585,714.32 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสไอ
เพาเวอร์

       1,526,984.16 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสไอ
เพาเวอร์

      1,526,984.16 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

          541,466.01           541,466.01 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสไอ
เพาเวอร์

          520,052.10 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสไอ
เพาเวอร์

         520,052.10 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

       2,524,364.54        2,524,364.54 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสไอ
เพาเวอร์

       2,455,829.76 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสไอ
เพาเวอร์

      2,455,829.76 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

       4,107,635.84        4,107,635.84 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสไอ
เพาเวอร์

       4,099,635.84

2. บริษัท อีร่า จ ากัด        4,092,193.60 บริษัท อีร่า จ ากัด       4,092,193.60 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

          470,949.80           470,949.80 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสไอ
เพาเวอร์

          470,049.80

๗. สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม. จ านวน ๒๘,๕๙๐ ชุด สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
004/2560 ลงวันที่ 
2 มีนาคม 2560

๘. สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม. จ านวน ๑๐๖,๗๕๒ ชุด สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
004/2560 ลงวันที่ 
2 มีนาคม 2560

๙. สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม. จ านวน ๑๔๔,๓๒๐ ชุด

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
002/2560 ลงวันที่ 
3 มีนาคม 2560

๑๐. สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม. จ านวน ๑๔,๙๒๐ ชุด

จัดซ้ือพัสดุรอง ป ี๒๕๕๙ ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง,อุปกรณ์โลหะ
,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 ท าสัญญาในเดือนมีนาคม
 คือ บริษัท อีร่า จ ากัด จ านวน 
3 รายการ และ หา้งหุ้นส่วน
จ ากัด พีเอสไอเพาเวอร์ จ านวน
 9 รายการ (ยกเลิกการจัดซ้ือ 
27 รายการ)

๕. สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม. จ านวน ๑๕,๗๑๐ ชุด สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
004/2560 ลงวันที่ 
2 มีนาคม 2560

๖. สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม. จ านวน ๙๑,๔๘๐ ชุด สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
004/2560 ลงวันที่ 
2 มีนาคม 2560

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

วันที่ 31 เดือน มนีาคม พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

หนา้ที ่1 จาก 5



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 31 เดือน มนีาคม พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

2. บริษัท อีร่า จ ากัด           469,353.36 บริษัท อีร่า จ ากัด          469,353.36 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

          138,663.44           138,663.44 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสไอ
เพาเวอร์

          136,587.64 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสไอ
เพาเวอร์

         136,587.64 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

            62,828.26             62,828.26 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสไอ
เพาเวอร์

            62,156.30 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสไอ
เพาเวอร์

           62,156.30 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

          570,408.44           570,408.44 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสไอ
เพาเวอร์

          562,124.50 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสไอ
เพาเวอร์

         562,124.50 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

          496,762.48           496,762.48 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสไอ
เพาเวอร์

          490,126.34 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสไอ
เพาเวอร์

         490,126.34 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

            37,840.55             37,840.55 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสไอ
เพาเวอร์

            37,605.15 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสไอ
เพาเวอร์

           37,605.15 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

       1,264,641.56        1,264,641.56 1.   หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสไอ
เพาเวอร์

       1,258,641.00

2.  บริษัท อีร่า จ ากัด        1,175,255.90 บริษัท อีร่า จ ากัด       1,175,255.90 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

3. บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี 
จ ากัด

       1,247,900.00

4. บริษัท เพรส ควอลิต้ี จ ากัด        1,191,190.00

2        4,890,435.00        4,590,300.00 ประกวดราคา

       4,890,435.00        4,590,300.00 1. บริษัท เพรส ควอลิต้ี จ ากัด        2,415,204.00-  ตู้อลูมิเนียมใช้นอกอาคาร ส าหรับมิเตอร์ 3 เฟส และ TOU 
(Form No.93-9)

๒๐. สลักเกลียวหว่งกลม เอ็ม 16x450 มม. จ านวน ๑๑,๐๖๐ ชุด สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
004/2560 ลงวันที่ 
2 มีนาคม 2560

๒๑. สลักเกลียวหว่งกลม เอ็ม 16x500 มม. จ านวน ๘,๘๖๐ ชุด สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
004/2560 ลงวันที่ 
2 มีนาคม 2560

๒๒. สลักเกลียวหว่งกลม เอ็ม 16x600 มม. จ านวน ๕๕๐ ชุด สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
004/2560 ลงวันที่ 
2 มีนาคม 2560

๓๖. เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 40x6 มม.ยาว 1,000 มม. 
จ านวน ๑๕,๔๗๐ อัน

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
002/2560 ลงวันที่ 
3 มีนาคม 2560

จัดซ้ือพัสดุรองป ี๒๕๖๐ ตู้อลูมิเนียมใช้นอกอาคาร ส าหรับมิเตอร์ 
๓ เฟส และ TOU (Form No.๙๓-๙) จ านวน ๓,๓๐๐ ตู้ (วงเงิน
จัดซ้ือรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๑๒. สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม. จ านวน ๑,๕๗๐ ชุด สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
004/2560 ลงวันที่ 
2 มีนาคม 2560

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
002/2560 ลงวันที่ 
3 มีนาคม 2560

 ๑๑. สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม. จ านวน ๓,๘๘๐ ชุด สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
004/2560 ลงวันที่ 
2 มีนาคม 2560

หนา้ที ่2 จาก 5



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 31 เดือน มนีาคม พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

2. บริษัท เอส.พี.ชัตเตอร์ส 
จ ากัด

       2,326,929.00 บริษัท เอส.พี.ชัตเตอร์ส จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

3. บริษัท เจพีซี อีเล็กทริค 
คอร์ป จ ากัด

       3,742,860.00

3        6,999,479.90        7,710,866.19 ประกวดราคา

              3,370.50               3,610.18 1. บริษัท ซี.พี.แอล.ไวร์โรพ 
จ ากัด

              3,602.69 บริษัท ซี.พ.ีแอล.ไวร์โรพ จ ากัด              3,602.69 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

          445,687.10           471,437.72 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด           461,881.55 บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด          461,881.55 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

2. บริษัท ซี.พี.แอล.ไวร์โรพ 
จ ากัด

          465,066.94

       6,105,644.70        6,763,524.57 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด        6,740,751.76

2. บริษัท ซี.พี.แอล.ไวร์โรพ 
จ ากัด

       6,695,206.14 บริษัท ซี.พ.ีแอล.ไวร์โรพ จ ากัด       6,683,819.74 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

          444,777.60           472,293.72 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด           468,852.60 บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด          468,852.60 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

2. บริษัท ซี.พี.แอล.ไวร์โรพ 
จ ากัด

          470,573.16

4           399,080.25           445,916.51 ตกลงราคา

บมจ.เอเชียน อินซูเลเตอร์ ผ่าน  134,742.96 บาท

1)บมจ.เอเชียน อินซูเลเตอร์  
ผ่าน

 52,746.00 บาท

2)บจก.พรีไซซ อีเลคตริคฯ 
ไม่ผ่านการพิจารณา

 85,206.24 บาท

  เนื่องจากเปน็ผู้เสนอ
ราคาที่มีรายละเอียด 
คุณสมบติัถูกต้องตาม

ข้อก าหนดของเง่ือนไขซ้ือ
 และเสนอราคาต่ าสุด

บมจ. เอเชียน อินชูเลเตอร์

ใบส่ังซ้ือ 3001269819

ลว.28 มี.ค.2560

บจก. ซิสเต็ม 3

รายการที่ 5.ล่อฟ้า 30 เควี 5 กิโลแอมป ์ซ้ือจาก บจก.
ซิสเต็ม3 138,030.00 บาท

รายการที่ 1.ลูกถ้วยแขวนแบบ ง (แบบ 52-4) มอก.
354 ซ้ือจาก บมจ.เอเชียน อินซูเลเตอร์ 134,511.84
 บาท

รายการที่ 6.ล่อฟ้า 250-500 โวลท ์2.5-5.0 กิโล
แอมป ์ซ้ือจาก บมจ.กันกุลฯ 12,326.40 บาท

จัดซ้ือพัสดุหลัก จ านวน 6 รายการ ส าหรับโครงการ คพส.9.4 รายการที่ 1.ลูกถ้วยแขวนแบบ ง (แบบ 52-4) มอก.
354

รายการที่ 2.ลูกรอกแรงต่ าแบบ ข (แบบ 53-2 ) มอก.
227

๒. ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404 สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
010/2560 ลงวันที่ 
6 มีนาคม 2560

๓. ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
010/2560 ลงวันที่ 
6 มีนาคม 2560

๔. ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404 สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
010/2560 ลงวันที่ 
6 มีนาคม 2560

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
007/2560 ลงวันที่ 
1 มีนาคม 2560

จัดซ้ือพัสดุรองป ี๒๕๕๙ (ปรับแผนคร้ังที่ ๑/๒๕๕๙) ประเภท
อุปกรณ์สายยึดโยง จ านวน ๔ รายการ (วงเงินจัดซ้ือรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๑. ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71 สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
010/2560 ลงวันที่ 
6 มีนาคม 2560

หนา้ที ่3 จาก 5



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 31 เดือน มนีาคม พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

3)บจก.วีอาร์.ซัพพลายฯ  
ไม่ผ่านการพิจารณา

 36,516.96 บาท

1)บมจ.เอเชียน อินซูเลเตอร์  
ผ่าน

 278.20 บาท

2)บจก.วีอาร์.ซัพพลายฯ  
ไม่ผ่านการพิจารณา

 160.50 บาท

1)บจก.พรีไซซ อีเลคตริคฯ  
ไม่ผ่านการพิจารณา

 59,706.00 บาท

2)บมจ.กันกุลฯ  ไม่ผ่านการ
พิจารณา

 102,827.00 บาท

3)บจก.วีอาร์.ซัพพลายฯ  
ไม่ผ่านการพิจารณา

 72,476.45 บาท

1)บจก.พรีไซซ อีเลคตริคฯ  
ผ่าน

 155,513.80 บาท

2)บจก.เอ เอ  ผ่าน  155,513.80 บาท

3)บจก.ซิสเต็ม3  ผ่าน  138,030.00 บาท

4)บมจ.กันกุลฯ  ผ่าน  155,513.80 บาท

5)บจก.วีอาร์.ซัพพลายฯ  
ไม่ผ่านการพิจารณา

 149,532.50 บาท

1)บจก.พรีไซซ อีเลคตริคฯ  
ไม่ผ่านการพิจารณา

 15,065.60 บาท

2)บจก.เอ เอ  
ไม่ผ่านการพิจารณา

 13,011.20 บาท

3)บจก.ซิสเต็ม3  
ไม่ผ่านการพิจารณา

 13,011.20 บาท

4)บมจ.กันกุลฯ  ผ่าน  12,326.40 บาท

5)บจก.วีอาร์.ซัพพลายฯ  
ไม่ผ่านการพิจารณา

 25,337.60 บาท

5           123,280.00 122,680.00          ตกลงราคา

6           450,000.00 447,000.00          ตกลงราคา 1.ร้าน Pc Supply เสนอราคา 447,000.-บาท
2.ร้าน บ ีเบรน คอมพิวเตอร์ เสนอราคา 450,000.-บาท
3.ร้าน ซัน คอร์ปอเรชั่น เสนอราคา 495,000.-บาท

7
          182,940.00 178,440.00          ตกลงราคา

ลว.28 มี.ค.2560

บมจ. กันกุล เอ็นจิเนียร่ิง

ใบส่ังซ้ือ 3001269832

ลว.28 มี.ค.2560

  เนื่องจากเปน็ผู้เสนอ
ราคาที่มีรายละเอียด 
คุณสมบติัถูกต้องตาม

ข้อก าหนดของเง่ือนไขซ้ือ
 และเสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ 3001269826

รายการที่ 5.ล่อฟ้า 30 เควี 5 กิโลแอมป์

รายการที่ 6.ล่อฟ้า 250-500 โวลท ์2.5-5.0 กิโล
แอมป์

รายการที่ 6.ล่อฟ้า 250-500 โวลท ์2.5-5.0 กิโล
แอมป ์ซ้ือจาก บมจ.กันกุลฯ 12,326.40 บาท

ยกเลิกการจัดซ้ือ รายการที่ 2, 3, 4, เนื่องจากสูงกว่า
ราคากลาง และไม่มีผู้เสนอราคาที่แสดงรายละเอียดที่
ถูกต้อง ตามข้อก าหนด

รายการที่ 3.ลูกถ้วยยึดโยงแบบ ง (แบบ 54-4) มอก.
280

รายการที่ 4.ดรอพเอาทฟ์ิวส์คัทเอาท ์หนึ่งอินซูเลเตอร์ 
33 เควี 100 แอมป์

จัดซ้ืออุปกรณ์ติดต้ังระบบเคร่ือข่าย Fiber Optic&LAN ใหค้ลัง 
กฟจ.ภก.,พง.,คลังมิเตอร์ย่อย กฟอ.ถลาง

ใบส่ังซ้ือ 3001262956 
ลว.9 มี.ค.2560

ร้าน บ ีเบรน คอมพิวเตอร์ เปน็เงิน 
58,280.-/49,380.-/70,780.-บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 
และต่ ากว่าราคากลาง 

และเปน็ไปตามเงือนไขที่
 กฟภ.ก าหนด

1.ร้าน บ ีเบรน คอมพิวเตอร์ ราคาที่เสนอ 
58,280.-/49,380.-/70,780.-บาท
2.ร้าน Pc Supply   ราคาที่เสนอ 
61,180.-/56,380.-/80,680.-บาท

ใบส่ังซ้ือ 3001262400 
ลว.8 มี.ค.2560

เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัรายละเอียด
ถูกต้องตามเง่ือนไขที่

ก าหนด และเสนอราคา
ต่ าสุด

ร้าน Pc Supply ราคาที่ตกลงซ้ือ 447,000.-บาทจัดซ้ืออุปกรณ์ติดต้ังระบบ Network LAN ให ้30 สถานีไฟฟ้า

ใบส่ังซ้ือ 3001262361 
ลว.8 มี.ค.2560

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 
และคุณคุณสมบติั

ถูกต้องตามเงือนไขที่
ก าหนด

ร้าน Pc Supply ราคาที่เสนอ 77,980.-/44,700.-
บาท

1.ร้าน Pc Supply ราคาที่เสนอ 77,980.-/44,700.-
บาท
2.ร้าน บ ีเบรน คอมพิวเตอร์ ราคาที่เสนอ 
78,280.-/45,000.- บาท
3.ร้าน ซัน คอร์ปอเรชั่น ราคาที่เสนอ 
82,780.-/49,500.-บาท

จัดซ้ืออุปกรณ์ติดต้ังระบบเครือข่าย Fiber Optic&LAN ให ้กฟส.
เหนือคลอง/กฟส.หวัไทร
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 31 เดือน มนีาคม พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

8           299,065.00 299,065.00          ตกลงราคา เนื่องจากเปน็ตัวแทน
จ าหน่ายและใหบ้ริการ
ซ่อมแซม บ ารุงรักษา
ระบบ Video Wallo 

ของ Barco และได้เสนอ
ราคาที่อยู่ภายใต้เง่ือนไข
ของราคากลางที่ กฟภ.

ก าหนด

9           198,022.76 198,022.76          ตกลงราคา

10
          153,240.00 153,240.00          ตกลงราคา

11           305,308.00 304,308.00          ตกลงราคา

(รวมภาษ)ี

ซ้ืออุปกรณ์ส่ือสาร Cellular Router 8 ชุด

(งานRemote โหลดเบรก115kV)

เปน็ผู้ทมีีคุณสมบติั,สเปค
ถูกต้อง และเสนอราคา

ต่ าที่สุด

ใบส่ังซ้ือ  3001261080

ลว. 6 ม.ีค.60

บริษัท ภูมิไทย คอมซีส จ ากัด 304,308.00 บาท1.บ. ภูมิไทย คอมซีส จ ากัด    304,308 บาท

2.บ.อินโนเทค อีเล็คทรอนิกส์จ ากัด 328,704 บาท

3.บ.สยาม ริช สแควร์ จ ากัด    341,544 บาท

ร้าน บ ีเบรน คอมพิวเตอร์ เปน็เงิน 
47,080.-/47,080.-/59,080.-บาท

เสนอราคาต่ าสุด แและ
ถูกต้องตามเง่ือนไขซ้ือที่ 

กฟภ.ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ 3001268129 
ลว.23 มี.ค.2560

ขออนุมัติหลักการจ้างปรับปรุงสายเคเบลิใยแก้วน าแสงเข้า สถานี
ไฟฟ้าทุ่งสง (Indoor Type)

ซ้ืออุปกรณ์พร้อมติดต้ัง Fiber Optic&LAN หอ้งแก้กระแสไฟฟ้า 
แผนกบริการลูกค้าแและการตลาด กฟอ.ทา่ศาลา

1.ร้าน บ ีเบรน คอมพิวเตอร์ ราคาที่เสนอ 
47,080.-/47,080.-/59,080.-บาท

2.ร้าน ซัน คอร์ปอเรชั่น    ราคาที่เสนอ 
50,280.-/50,280.-/64,780.-บาท
3.ร้าน เอแอนด์เอ คอมพิวเตอร์ ราคาที่เสนอ 
60,080.-/60,080.-/67,080.-บาท

ใบส่ังซ้ือ 3001264003 
ลว.13 มี.ค.2560

เนื่องจากเปน็ราคาต่ าสุด
ไม่เกินราคากลาง และ
เปน็ไปตามเงือนไขที่ 

กฟภ.ก าหนด

บริษัท ณัฐรัชการค้า (นายวีระชัย บวัศรี) ราคา 
171,870 บาท

1.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอสอาร์โฟน แอนด์ เทเลคอม  ราคา
 195,593.86 บาท

2.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ฟารุตส์เมนเทนแนนซ์ ส านักงาน
ใหญ่ ราคา  195,454.76 บาท

3 บริษัท ณัฐรัชการค้า (นายวีระชัย บวัศรี)ราคา 
171,870 บาท

บริษัท โกลบอล เอวี จ ากัด เปน็เงิน 299,065 บาท 
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ใบส่ังซ้ือ 3001265996 ลว.
17 ม.ีค. 2560

บริษัท โกลบอล เอวี จ ากัด ได้เสนอราคาเปน็จ านวนเงิน
 299,065 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จัดซ้ือ Lamp Video Wall ( Barco)ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟต.
2 จ านวน 6 หลอด

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 
และต่ ากว่าราคากลาง 

และเปน็ไปตามเงือนไขที่
 กฟภ.ก าหนด

3.ร้าน ซัน คอร์ปอเรชั่น   ราคาที่เสนอ 
62,280.-/57,380.-/81,030.-บาท
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