
แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ
1        2,852,780.50        2,613,593.24 ประกวดราคา

          881,145.00        1,028,002.50 1. บริษัท อีร่า จ ากัด           969,259.50

2. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด           891,131.31 บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด          891,131.31 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

          211,860.00           242,226.60 1. บริษัท อีร่า จ ากัด           247,170.00 บริษัท อีร่า จ ากัด          242,226.60 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
เทา่กับราคากลาง

          126,260.00             80,175.10 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            69,443.00

2. บริษัท อีร่า จ ากัด             75,756.00

3. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด             64,392.60 บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด            64,392.60 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

          115,025.00           109,503.80 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

          105,823.00

2. บริษัท อีร่า จ ากัด           109,043.70

3. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด             99,841.70 บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด            99,841.70 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

       1,071,605.00           682,612.39 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

       1,018,024.75

2. บริษัท อีร่า จ ากัด           621,530.90 บริษัท อีร่า จ ากัด          621,530.90 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

3. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด           653,679.05

          389,105.50           405,781.45 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

          400,222.80

2. บริษัท อีร่า จ ากัด           422,457.40

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

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

3. กายทมิเบิ้ล ส าหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
012/2560 ลงวันที่ 

7 เมษายน 2560

4. แผ่นหว่ง ส าหรับสายยึดโยง 30 องศา

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
012/2560 ลงวันที่ 

7 เมษายน 2560

5. ยูแคล้มป ์สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โร๊ป คล้ิฟ)

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
013/2560 ลงวันที่ 

7 เมษายน 2560

จัดซ้ือพัสดุรองป ี๒๕๖๐ ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง (Form No.
๙๓-๔) จ านวน ๗ รายการ (วงเงินจัดซ้ือรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

1. ก้านสมอบก แบบหว่งกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
012/2560 ลงวันที่ 

7 เมษายน 2560

2. ก้านสมอบก แบบหว่งสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม. สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
013/2560 ลงวันที่ 

7 เมษายน 2560

6. ยูแคล้มป ์สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โร๊ป คล้ิฟ)
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

3. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด           375,764.74 บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด          375,764.74 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

            57,780.00             65,291.40 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            72,225.00

2. บริษัท อีร่า จ ากัด             70,780.50 บริษัท อีร่า จ ากัด            65,291.40 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
เทา่กับราคากลาง

2        1,929,424.00        1,872,140.48 สอบราคา

          658,050.00           631,728.00 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

          623,831.40 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

         623,831.40 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

2. บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี 
จ ากัด

          631,464.78

          514,670.00           500,760.00 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

          570,310.00 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

          520,234.00           512,277.48 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

          574,399.54 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

          236,470.00           227,375.00 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

          267,393.00 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

3           496,908.00           428,158.36 สอบราคา

          414,732.00           341,462.68 1. บริษัท ไทยวินิเทค (2002)
 จ ากัด

          387,083.20

2. บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด (มหาชน)

          340,771.46 บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด (มหาชน)

         340,771.46 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

            82,176.00             86,695.68 1. บริษัท ไทยวินิเทค (2002)
 จ ากัด

            93,132.80 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

2. บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด (มหาชน)

          102,720.00

1. เบลแคล้มปฮ์อทไลน์ AL 25-50 ต.มม. สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
015/2560 ลงวันที่ 

7 เมษายน 2560

2. เบลแคล้มปฮ์อทไลน์ AL 70-185 ต.มม.

3. ฮอทไลน์แคล้มป ์AL 25-50 ต.มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
012/2560 ลงวันที่ 

7 เมษายน 2560

7. สลักหว่ง แบบธรรมดาเด่ียว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
013/2560 ลงวันที่ 

7 เมษายน 2560

จัดซ้ือพัสดุรองป ี๒๕๖๐ อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Form No.๑๒-
๑) จ านวน ๔ รายการ  (วงเงินจัดซ้ือรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

4. ฮอทไลน์แคล้มป ์AL 50-120 ต.มม.

จัดซ้ือพัสดุรองป ี2560 ทอ่พีวีซีแข็ง (Form No. 93-5) จ านวน 
2 รายการ (วงเงินจัดซ้ือรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๑. ทอ่พีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
016/2560 ลงวันที่ 
21 เมษายน 2560

๒. ทอ่พีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

4           400,000.00           371,320.00 ตกลงราคา

5
          227,803.00           139,688.50 ตกลงราคา

6           470,800.00 278,200.00          ตกลงราคา

7           300,000.00 111,000.00          ตกลงราคา

8           271,245.00 271,245.00          ตกลงราคา 1.บริษัท อมรส่ือสารฯ    271,245 บาท

2.ร้านอาร์เอ็มซัพพลาย    272,689.5 บาท (รวมภาษ)ี

3.เอ ดี อีเลคทรอนิคส์ฯ    273,973.5 บาท
9           428,000.00 428,000.00          ตกลงราคาจัดซ้ืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศ

แบบแยกส่วน(Split Type)
1.บริษัท ซัมมิท เอ็นจิเนียร่ิง แอดน์ เซอร์วิส จ ากัด 
เสนอราคา 315,179.20 บาท ( เปน็ราคาที่รวมภาษ)ี

บริษัท ซีเคียว เพาเวอร์ จ ากัด เสนอราคา 
273,748.80 บาท (เปน็ราคาที่รวมภาษ)ี

1. ถูกต้องตามสเปคที่
ก าหนด ตามสเปคอ้างอิง
เลขที่ RMIS-101/2558
2. เปน็ผุ้เสนอราคาต่ าสุด

สัญญา ซ(กม.)017/2560 ลว.
18 เม.ย.2560

2.บริษัท ซีเคียว เพาเวอร์ จ ากัด เสนอราคา 
273,748.80 บาท (เปน็ราคาที่รวมภาษ)ี

เนื่องจากเปน็ผู้เสนอ
ราคาที่มีคุณสมบติัและ
รายละเอียดเทคนิค

ถูกต้อง ตามเง่ือนไขที่
ก าหนด และเสนอราคา
ต่ าสุด ไม่เกินราคากลาง

ใบส่ังซ้ือ 3001276338 ลว.
20 เม.ย.2560

2.บริษัท ณัฐรัชการค้า จ ากัด เสนอราคาเปน็เงิน 
327,527.00 บาท
3.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด มิตรส่งเสริม เอ็นจิเนียร่ิง เสนอราคา
เปน็เงิน338,655.00 บาท

ใบส่ังซ้ือ 3001277978 
ลว. 25 เม.ย. 2560

2. บริษัท สตาบลิ จ ากัด เสนอราคา 111,000.-บาท
(ไม่รวมภาษ)ี
3. Victor point Co.,Ltd. เสนอราคา 228,000.-บาท
(ไม่รวมภาษ)ี

ซ้ือเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุแบบติดรถยนต์ 15 ชุด บจก.อมรส่ือสารแอนด์อีเลคโทรนิคส์ 271,245.- บาท

เปน็ผู้ทมีีคุณสมบติั,สเปค
ถูกต้อง และเสนอราคา

ต่ าที่สุด

ใบส่ังซ้ือ 3001276320

ลว. 20 เม.ย.60

จัดซ้ือตู้สาขาโทรศัพท ์PABX (6+16) 1. หสม. พี.เอส. เซลแอนด์เซอร์วิส เสนอ 371,320.-
บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 หสม. พี.เอส. เซลแอนด์เซอร์วิส เสนอ 371,320.-
บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ราคาต่ าที่สุด และมี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง

11-เม.ย.-60

2. บ. ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จก.(มหาชน) เสนอราคา 
435,600.-บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3. บ. สกาย อินเตอร์เทค เสนอราคา 108,580.-บาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

อนุมัติ อก.รส.ต.2    
ลว. 11 เม.ย.60

นายนิพนธ์ ทองสง    146,775 บาท(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

หจก.มิตรส่งเสริม เอ็นจิเนียร่ิง147,665 บาท(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จัดซ้ือโครงเหล็กเสาอากาศ งบลงทนุประจ าป ี2560 “หมวด
ส ารองกรณีจ าเปน็เร่งด่วน” โดยวิธีตกลงราคา

1.บริษัท เอื้อวิทยา จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาเปน็เงิน 
278,200.00 บาท

บริษัท เอื้อวิทยา จ ากัด (มหาชน) จัดซ้ือเปน็เงิน 
278,200.00 บาท

จ้างร้ือถอนและติดต้ังวิทยุควบคุมอุปกรณ์ สถานีไฟฟ้าทุ่งสง 
(Indoor Type) หลังจากก่อสร้างสถานีแล้วเสร็จ

บ.ณัฐรัชการค้า จ ากัด 130,550 บาท(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

บ.ณัฐรัชการค้า จ ากัด 139,866.50 บาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ราคาต่ าที่สุด และมี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง

เคร่ืองปอ้งกันไฟกระโชก (Surge Protection) 6 ชุด 1. หจก.ดดเมสติก อ็นจิเนียร่ิง เสนอ 210,000.-บาท
(ไม่รวมภาษ)ี

บริษัท สตาบลิ จ ากัด เสนอ 111,000.-บาท (ไม่รวม
ภาษ)ี

เปน็ผู้ทมีีคุณสมบติั,สเปค
ถูกต้อง และเสนอราคา

ต่ าที่สุด
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

10           376,212.00 376,212.00          ตกลงราคา

11        1,980,000.00 1,980,000.00       ตกลงราคา

12           365,940.00 365,940.00          ตกลงราคา

13           260,010.00 260,010.00          ตกลงราคา

14             14,040.00               8,410.00 ตกลงราคา 12-เม.ย.-60

15             14,040.00               5,224.30 ตกลงราคา 12-เม.ย.-60

เช่าที่ดินส าหรับก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ถลาง 3 (ชั่วคราว)จ.ภูเก็ต นายพีรศักด์ิ ล้ิมชูเชื้อ เสนอราคา 55,000.- บาท/เดือน
 รวม 3 ป ีเปน็เงิน 1,980,000 บาท

นายพีรศักด์ิ ล้ิมชูเชื้อ เสนอราคา 55,000.- บาท/เดือน
 รวม 3 ป ีเปน็เงิน 1,980,000 บาท

เปน็ราคาต่ าสุดไม่เกิน
ราคากลาง และเปน็ไป
ตามเง่ือนไขที่ กฟภ. 

ก าหนด

สัญญา ช.(กม.)019/2560 
ลว.21 เม.ย.2560

นางกษมา ประทปี ณ ถลาง เสนอราคา 60,000.- 
บาท/เดือน รวม 3 ป ีเปน็เงิน 2,160,000 บาท

บริษัท ซัมมิท เพาเวอร์ ซิสเต็ม จ ากัด เสนอราคา 
376,212.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัถูกต้อง มี

รายละเอียดทางเทคนิค
ตรงตามสเปคที่ กฟภ. 
ก าหนด และมีราคา
เทา่กับราคากลาง

ใบส่ังซ้ือ 3001274374 ลว.
11 เม.ย.2560

บริษัท เอ็น วายอาร์ วิศวกรรม จ ากัด เสนอราคา 
588,500.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จัดซ้ือค่าอุปกรณ์เพื่อถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ VDO 
Conference (ระบบไฟฟ้า)

1. นคร อิเล็กทรอนิคส์ เสนอ 8,410.-บาท(รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

นคร อิเล็กทรอนิคส์ เสนอ 8,410.-บาท(รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ราคาต่ าที่สุด และมี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง
2. เสริมสิริ กล้องวงจรปดิ เสนอราคา 9,490.-บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3. นครตู้ล าโพง เสนอราคา 10,010.-บาท(รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จัดซ้ือค่าอุปกรณ์เพื่อถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ VDO 
Conference (ระบบคอมพิวเตอร์)

1. บ. อินเกรส โอเอ(นคร) จก. เสนอ 5,224.30บาท 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

บ. อินเกรส โอเอ(นคร) จก. เสนอ 5,224.30บาท (ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ราคาต่ าที่สุด และมี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง
2. บ. ท.ีอาร์.เอส.โซลูชั่น จก. เสนอราคา 5,607.48
บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ซ้ือตู้ control recloser จ านวน 2 ตู้ บริษัท ซัมมิท เพาเวอร์ ซิสเต็ม จ ากัด เสนอราคา 
376,212.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จัดซ้ือแบตเตอร่ี ส าหรับอุปกรณ์ FRTU-RCS 300 ชิ้น 1.บริษัท ช.เกษมเบลล์โก้ แบตเตอร่ี จ ากัด 
335,445.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

บริษัท ช.เกษมเบลล์โก้ แบตเตอร่ี จ ากัด 335,445.00
 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เปน็ผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด 
เนื่องจากเปน็ผู้เสนอ
ราคาที่มีรายละเอียด
คุณสมบติัถูกต้อง ตรง
ตามสเปคที่ กฟภ. 
ก าหนด และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

ใบส่ังซ้ือ 3001273523 ลว.
11 เม.ย.2560

2.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด โฟร์เอ็นเทรด 393,225.00 บาท 
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3.บริษัท สเตเบลิ อิเล็กตริก ซัพพลาย จ ากัด 
481,500.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จัดซ้ือบชุชิ่งส าหรับรีโครสเซอร์ ระบบ 33 เควี จ านวน 9 หวั บริษัท ซัมมิท เพาเวอร์ ซิสเต็ม จ ากัด 260,010 บาท 
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

บริษัท ซัมมิท เพาเวอร์ ซิสเต็ม จ ากัด 260,010 บาท 
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เปน็ผู้เสนอราคาที่ มี
รายละเอียดคุณสมบติั
ถูกต้อง มีรายละเอียด

ทางเทคนิคตรง
ตามสเปคที่ กฟภ.ก าหนด
 และมีราคาเทา่กับราคา

กลาง

ใบส่ังซ้ือ 3001274374 ลว.
11 เม.ย.2560
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

16             11,400.00             11,400.00 ตกลงราคา 18-เม.ย.-60

17 จัดซ้ือฉากกั้นหอ้ง             13,200.00             13,200.00 ตกลงราคา 20-เม.ย.-60

18             30,000.00             30,000.00 ตกลงราคา 20-เม.ย.-60

19               5,500.00               5,500.00 ตกลงราคา 20-เม.ย.-60

20             32,900.00             32,900.00 ตกลงราคา

3. บ. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอท ีจก. เสนอราคา 
5,758.32 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-7 1. ร้าน มีดีเฟอร์นิเจอร์ เสนอ 11,000.-บาท(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ร้าน มีดีเฟอร์นิเจอร์ เสนอ 11,000.-บาท(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ราคาต่ าที่สุด และมี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง
2. ร้านพี่เขียว เสนอราคา 11,400.-บาท(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ราคาต่ าที่สุด และมี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง
2. บ. อีราดิโอ จก. เสนอราคา 35,750.-บาท(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3. บ. เอสเอ็มไอ อินสตรูเมนท ์จก. เสนอราคา 
30,000.-บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3. ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ เสนอราคา 11,500.-บาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

1. ร้าน มีดีเฟอร์นิเจอร์ เสนอ 13,500.-บาท(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ สาขา ราชด าเนิน เสนอราคา 
13,200.-บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ราคาต่ าที่สุด และมี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง
2. ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ สาขา ราชด าเนิน เสนอราคา
 13,200.-บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3. ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ สาขา หวัอิฐ เสนอราคา 
13,800.-บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จัดซ้ือเคร่ืองฉาย Projector 1. บ. ไอโอนอน จก. เสนอ 32,100.-บาท(รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 ไอโอนอน จก. เสนอ 32,100.-บาท(รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เปน็ราคาต่ าที่สุดและไม่
เกินราคากลาง มี

คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง

24-เม.ย.-60

2. หจก. กู้ดสปดี คอมพิวเตอร์ เสนอราคา 34,240.-
บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จัดซ้ือ Cable Analyser 1. บ. อีซากิ อิเลคตรอน จก. เสนอ 8,590.-บาท(ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

บ. เอสเอ็มไอ อินสตรูเมนท ์จก. เสนอราคา 5,500.-
บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ราคาต่ าที่สุด และมี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง
2. บ. อีราดิโอ จก. เสนอราคา 7,900.-บาท(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3. บ. เอสเอ็มไอ อินสตรูเมนท ์จก. เสนอราคา 5,500.-
บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จัดซ้ือชุดทดสอบระบบโทรศัพท์ 1. บ. อีซากิ อิเลคตรอน จก. เสนอ 34,900.-บาท(ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

บ. เอสเอ็มไอ อินสตรูเมนท ์จก. เสนอราคา 30,000.-
บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

21
            42,800.00             42,800.00 ตกลงราคา

22 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ม.ีค.60/สมโชติ 9,660.00              9,660.00              ตกลงราคา นายสมโชติ ยาจาติ               9,660.00 นายสมโชติ ยาจาติ              9,660.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000527861 ๓ เม.ย. ๖๐

23 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ม.ีค.60/เสนอ 9,200.00              9,200.00              ตกลงราคา นายเสนอ คงจันทร์               9,200.00 นายเสนอ คงจันทร์              9,200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000527879 ๓ เม.ย. ๖๐

24 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ม.ีค.60/วิรัช 9,200.00              9,200.00              ตกลงราคา นายวิรัช ชาญปราณีต               9,200.00 นายวิรัช ชาญปราณีต              9,200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000527898 ๓ เม.ย. ๖๐

25 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ม.ีค.60/สนธยา 9,660.00              9,660.00              ตกลงราคา นายสนธยา แก้วทองค า               9,660.00 นายสนธยา แก้วทองค า              9,660.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000527913 ๓ เม.ย. ๖๐

26 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างตัดหญ้า,ฉีดหญ้า 3,300.00              3,300.00              ตกลงราคา นายเพนตร สุขสุวรรณ์               3,300.00 นายเพนตร สุขสุวรรณ์              3,300.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000530179 ๓ เม.ย. ๖๐

27 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. น้ ายาก าจัดวัชพืช 500.00                 500.00                 ตกลงราคา นายเพนตร สุขสุวรรณ์                  500.00 นายเพนตร สุขสุวรรณ์                 500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000530179 ๓ เม.ย. ๖๐

28 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-378-636 ก.พ.60 178.50                 178.50                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  178.50 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 178.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000524971 ๓ เม.ย. ๖๐

29 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-378-261 ก.พ.60 183.00                 183.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  183.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 183.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000524997 ๓ เม.ย. ๖๐

30 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-388-830 ก.พ.60 54.00                   54.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    54.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   54.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000525295 ๓ เม.ย. ๖๐

31 ค่าวัสดุส านักงาน หมึกเลเซอร์ Brother TN3350 2 
กล่อง@3730

6,971.96              6,971.96              ตกลงราคา หจก.ไฮเทคออโตเมชั่นแอนด์
เซอร์วิส

              6,971.96 หจก.ไฮเทคออโตเมชั่นแอนด์
เซอร์วิส

             6,971.96 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000538482 ๔ เม.ย. ๖๐

32 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสารประจ าเดือน ม.ีค 60 
กบษ.ประจ ากอง

3,339.50              3,339.50              ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ               3,339.50 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ              3,339.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000538208 ๔ เม.ย. ๖๐

33 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสารประจ าเดือน ม.ีค 60 กบษ.
ผบฟ.

525.50                 525.50                 ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                  525.50 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                 525.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000538208 ๔ เม.ย. ๖๐

34 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสารประจ าเดือน ม.ีค 60 กบษ.
ผบอ.

755.00                 755.00                 ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                  755.00 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                 755.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000538208 ๔ เม.ย. ๖๐

35 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสารประจ าเดือน ม.ีค 60 กบษ.
ผบล.

305.00                 305.00                 ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                  305.00 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                 305.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000538208 ๔ เม.ย. ๖๐

36 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสารประจ าเดือน ม.ีค 60 กบษ.
ผรล.

155.50                 155.50                 ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                  155.50 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                 155.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000538208 ๔ เม.ย. ๖๐

37 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสารประจ าเดือน ม.ีค 60 กบษ.
ผตบ.

1,012.00              1,012.00              ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ               1,012.00 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ              1,012.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000538208 ๔ เม.ย. ๖๐

38 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสารประจ าเดือน ม.ีค 60 
กบษ.ผปฮ.

130.00                 130.00                 ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                  130.00 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                 130.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000538208 ๔ เม.ย. ๖๐

39 ค่าวัสดุเบด็เตล็ดฯ ท าปา้ยชื่อผู้บริหาร ฝบพ.ต.2 1,150.00              1,150.00              ตกลงราคา นายดุรงค์ฤทธ์ิ เงินชูกล่ิน               1,150.00 นายดุรงค์ฤทธ์ิ เงินชูกล่ิน              1,150.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000531379 ๔ เม.ย. ๖๐

40 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าแรงคนสวน ม.ีค.60 9,200.00              9,200.00              ตกลงราคา นายสัญญา  แก่นมาศ               9,200.00 นายสัญญา  แก่นมาศ              9,200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000538229 ๔ เม.ย. ๖๐

ใบส่ังซ้ือ (PO) เลขที่ 
3001275690

ลงวันที่ 18  เมษายน 2560
 2.บริษัท อาร์ เอส ท ีกรุ๊ป จ ากัด  เปน็เงิน 53,500.-
บาท

3. บริษัท ดี.เจ.โกลบอล ครีเอชั่น จ ากัด เปน็เงิน 
49,220.-บาท

3. หจก. บเีอ็นบ ีซิสเต็มส์ เสนอราคา 37,450.-บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

อุปกรณ์ส่ือสาร Identification Tester  จ านวน 2 เคร่ือง         
งบลงทนุประจ าป ี2560 

1 บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท ์จ ากัด  เปน็เงิน  
42,800.- บาท

บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท ์จ ากัด รวมเปน็เงิน  
42,800.- บาท   (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เปน็ราคาต่ าที่สุดและไม่
เกินราคากลาง มี

คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

41 คชจ.ใช้ Internet ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ศูนย์ฯ ภูเก็ต-มี.ค.
60

900.00                 900.00                 ตกลงราคา บจก. ทริปเปลิท ีอินเทอร์เน็ต                  900.00 บจก. ทริปเปลิท ีอินเทอร์เน็ต                 900.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000535110 ๔ เม.ย. ๖๐

42 คชจ.ใช้ Internet ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ศูนย์ฯ ภูเก็ต-เม.ย.
60

900.00                 900.00                 ตกลงราคา บจก. ทริปเปลิท ีอินเทอร์เน็ต                  900.00 บจก. ทริปเปลิท ีอินเทอร์เน็ต                 900.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000535153 ๔ เม.ย. ๖๐

43 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 4 กพ 7596 กทม

1,484.45              1,484.45              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,484.45 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,484.45 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549011 ๕ เม.ย. ๖๐

44 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 4 กพ 7596 กทม

944.65                 944.65                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 944.65 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                944.65 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549089 ๕ เม.ย. ๖๐

45 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 กจ 4096

1,619.40              1,619.40              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,619.40 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,619.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549055 ๕ เม.ย. ๖๐

46 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 2 กก 7093 กทม

863.68                 863.68                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 863.68 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                863.68 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549103 ๕ เม.ย. ๖๐

47 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 2 กก 7093 กทม

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

              1,562.91 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,562.91 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549138 ๕ เม.ย. ๖๐

48 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 2 กก 7093 กทม

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

              1,059.60 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,059.60 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549156 ๕ เม.ย. ๖๐

49 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 2 กก 4217 กทม

1,673.38              1,673.38              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,673.38 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,673.38 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549041 ๕ เม.ย. ๖๐

50 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 กจ 4096 นศ..

485.82                 485.82                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 485.82 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                485.82 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549083 ๕ เม.ย. ๖๐

51 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 5 กจ 5860 กทม

1,484.45              1,484.45              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,484.45 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,484.45 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549117 ๕ เม.ย. ๖๐

52 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
  กจ 4096 นศ.

917.66                 917.66                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 917.66 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                917.66 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549123 ๕ เม.ย. ๖๐

53 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 5 กจ 5860 กทม

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

              1,192.05 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,192.05 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549151 ๕ เม.ย. ๖๐

54 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 นข 757 นศ.

1,412.56              1,412.56              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,412.56 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,412.56 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000548956 ๕ เม.ย. ๖๐

55 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 3 กร 2044 กทม

1,052.61              1,052.61              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,052.61 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,052.61 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549017 ๕ เม.ย. ๖๐

56 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 4 กจ 7721 กทม

1,565.42              1,565.42              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,565.42 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,565.42 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549074 ๕ เม.ย. ๖๐

57 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 3 กร 2042 กทม

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

              1,615.89 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,615.89 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549128 ๕ เม.ย. ๖๐

58 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 4 กจ 7721 กทม

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

              1,642.38 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,642.38 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549148 ๕ เม.ย. ๖๐

59 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 ฮล 1101 กทม.

1,614.36              1,614.36              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,614.36 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,614.36 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000548961 ๕ เม.ย. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

60 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 1 กต 4665 กทม

1,511.44              1,511.44              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,511.44 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,511.44 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549094 ๕ เม.ย. ๖๐

61 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 4 กพ 7591 กทม

1,727.36              1,727.36              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,727.36 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,727.36 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549100 ๕ เม.ย. ๖๐

62 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 4 กพ 7591 กทม

741.72                 741.72                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 741.72 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                741.72 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549141 ๕ เม.ย. ๖๐

63 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 1 กต 4665 กทม

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

              1,245.03 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,245.03 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549149 ๕ เม.ย. ๖๐

64 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
  กง 8673 นศ.

1,457.46              1,457.46              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,457.46 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,457.46 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549092 ๕ เม.ย. ๖๐

65 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 กง 8673 นศ.

944.65                 944.65                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 944.65 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                944.65 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549003 ๕ เม.ย. ๖๐

66 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 กจ 9194 นศ.

1,376.49              1,376.49              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,376.49 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,376.49 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549061 ๕ เม.ย. ๖๐

67 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 นข 3553 นศ.

1,064.55              1,064.55              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,064.55 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,064.55 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000548989 ๕ เม.ย. ๖๐

68 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
  กข 837 นศ.

971.64                 971.64                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 971.64 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                971.64 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549109 ๕ เม.ย. ๖๐

69 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 นข 3553 นศ.

1,437.79              1,437.79              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,437.79 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,437.79 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000548982 ๕ เม.ย. ๖๐

70 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 3 กร 2044 กทม

1,592.41              1,592.41              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,592.41 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,592.41 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549104 ๕ เม.ย. ๖๐

71 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 1 กธ 3602 กทม

1,835.32              1,835.32              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,835.32 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,835.32 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549022 ๕ เม.ย. ๖๐

72 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 1 กฮ 3602 กทม

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

              1,695.36 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,695.36 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549146 ๕ เม.ย. ๖๐

73 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
  4 กพ 7572 กท

1,350.99              1,350.99              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,350.99 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,350.99 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549153 ๕ เม.ย. ๖๐

74 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 บง 6865 นศ.

1,453.46              1,453.46              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,453.46 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,453.46 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000548992 ๕ เม.ย. ๖๐

75 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 กจ 9198 นศ.

1,214.55              1,214.55              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,214.55 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,214.55 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549001 ๕ เม.ย. ๖๐

76 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 กจ 3905 นศ.

809.70                 809.70                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 809.70 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                809.70 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549114 ๕ เม.ย. ๖๐

77 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 วฐ 5775 กทม.

1,835.32              1,835.32              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,835.32 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,835.32 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000548999 ๕ เม.ย. ๖๐

78 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 กจ 3904 นศ.

890.67                 890.67                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 890.67 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                890.67 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549110 ๕ เม.ย. ๖๐
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79 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 กจ 3905 นศ.

1,214.55              1,214.55              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,214.55 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,214.55 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549024 ๕ เม.ย. ๖๐

80 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 2 กว 6596 กทม

1,430.47              1,430.47              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,430.47 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,430.47 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549007 ๕ เม.ย. ๖๐

81 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 4 กฐ 3391 กทม

1,538.43              1,538.43              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,538.43 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,538.43 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549045 ๕ เม.ย. ๖๐

82 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 4 กฐ 3391 กทม

1,106.59              1,106.59              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,106.59 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,106.59 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549113 ๕ เม.ย. ๖๐

83 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 2 กว 6596 กทม

1,295.52              1,295.52              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,295.52 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,295.52 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549115 ๕ เม.ย. ๖๐

84 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถ ป 5887 นศ. wbs ใหม้าใช้ไม่ได้
 ช่างวรรณสิท

655.83                 655.83                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 655.83 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                655.83 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549172 ๕ เม.ย. ๖๐

85 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 กจ 3996 นศ.

1,457.46              1,457.46              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,457.46 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,457.46 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549014 ๕ เม.ย. ๖๐

86 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 กจ 3996 นศ.

917.66                 917.66                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 917.66 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                917.66 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549096 ๕ เม.ย. ๖๐

87 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 กธ 8315 นศ.

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

              1,045.80 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,045.80 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549072 ๕ เม.ย. ๖๐

88 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 กน 9036 นศ.

1,150.38              1,150.38              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,150.38 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,150.38 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549098 ๕ เม.ย. ๖๐

89 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
  กธ 8315 นศ.

1,105.92              1,105.92              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,105.92 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,105.92 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549144 ๕ เม.ย. ๖๐

90 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 กน 9036 นศ.

1,090.54              1,090.54              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,090.54 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,090.54 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549175 ๕ เม.ย. ๖๐

91 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 4 กฐ 3387 กทม

1,349.50              1,349.50              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,349.50 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,349.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549053 ๕ เม.ย. ๖๐

92 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 กจ 9198 นศ.

809.70                 809.70                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 809.70 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                809.70 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549105 ๕ เม.ย. ๖๐

93 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 กจ 9198 นศ.

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

              1,245.03 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,245.03 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549142 ๕ เม.ย. ๖๐

94 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 กค 8893 นศ.

1,511.44              1,511.44              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,511.44 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,511.44 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549108 ๕ เม.ย. ๖๐

95 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 นข 868 นศ.

933.30                 933.30                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 933.30 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                933.30 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000548959 ๕ เม.ย. ๖๐

96 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 นข 868 นศ.

742.71                 742.71                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 742.71 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                742.71 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000548995 ๕ เม.ย. ๖๐

97 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 ฮล 421 กทม.

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

              1,188.34 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,188.34 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000548988 ๕ เม.ย. ๖๐

หนา้ที ่9 จาก 29



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

98 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 คพ 4-8-291

1,261.21              1,261.21              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,261.21 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,261.21 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000548979 ๕ เม.ย. ๖๐

99 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 4 กพ 7580 กทม

1,619.40              1,619.40              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,619.40 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,619.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549019 ๕ เม.ย. ๖๐

100 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์ 2 กจ-175 กทม. ไม่มีศูนย์
ต้นทนุ

1,403.48              1,403.48              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,403.48 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,403.48 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549081 ๕ เม.ย. ๖๐

101 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 กย 8863 นศ.

885.54                 885.54                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 885.54 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                885.54 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549119 ๕ เม.ย. ๖๐

102 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 4 กพ 7580

1,457.46              1,457.46              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,457.46 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,457.46 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549122 ๕ เม.ย. ๖๐

103 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 4 กพ 7580 กทม

582.78                 582.78                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 582.78 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                582.78 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549139 ๕ เม.ย. ๖๐

104 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 1 กฮ 3591 กทม

323.88                 323.88                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 323.88 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                323.88 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549077 ๕ เม.ย. ๖๐

105 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 1 กฮ 3591 กทม

1,889.30              1,889.30              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,889.30 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,889.30 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549126 ๕ เม.ย. ๖๐

106 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 4 กฐ 3392 กทม

1,187.56              1,187.56              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,187.56 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,187.56 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549035 ๕ เม.ย. ๖๐

107 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 4 กพ 7573 กทม

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

              1,589.40 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,589.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549155 ๕ เม.ย. ๖๐

108 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 1 กธ 6626 กทม

1,484.45              1,484.45              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,484.45 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,484.45 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549037 ๕ เม.ย. ๖๐

109 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
  4 กย 7115

1,319.27              1,319.27              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,319.27 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,319.27 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549107 ๕ เม.ย. ๖๐

110 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 นข 303 นศ.

1,403.48              1,403.48              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,403.48 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,403.48 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549084 ๕ เม.ย. ๖๐

111 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 4 กจ 7723 กทม

1,133.58              1,133.58              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,133.58 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,133.58 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549067 ๕ เม.ย. ๖๐

112 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 4 กฐ 4202 กทม

1,727.36              1,727.36              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,727.36 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,727.36 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549070 ๕ เม.ย. ๖๐

113 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 ม.ีค 60 ทะเบยีน
 4 กฐ4202 กทม

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

              1,324.50 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,324.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000549140 ๕ เม.ย. ๖๐

114 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-763323 ก.พ.60 3.00                     3.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      3.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      3.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000542083 ๕ เม.ย. ๖๐

115 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-763323 ก.พ.60 33.00                   33.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    33.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   33.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000542083 ๕ เม.ย. ๖๐

116 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-763324 ก.พ.60 6.00                     6.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      6.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      6.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000542151 ๕ เม.ย. ๖๐

117 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-763326 ก.พ.60 6.00                     6.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      6.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      6.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000542254 ๕ เม.ย. ๖๐

118 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-763326 ก.พ.60 99.00                   99.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    99.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   99.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000542254 ๕ เม.ย. ๖๐

119 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-763335 กพ.60 3.00                     3.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      3.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      3.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000542361 ๕ เม.ย. ๖๐

120 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าเคร่ืองเขียน(กระดาษต่อเนื่อง)/ผบก.ต.2 4,205.61              4,205.61              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง               4,205.61 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง              4,205.61 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000552848 ๗ เม.ย. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

121 ค่าจ้างเหมาความ
สะอาด

จ้างเหมาท าความสะอาดเคร่ืองนอนประจ า
 ศจฟ.เดือน ม.ีค.

1,500.00              1,500.00              ตกลงราคา นางสานิตย์  สุจารีย์               1,500.00 นางสานิตย์  สุจารีย์              1,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000555707 ๗ เม.ย. ๖๐

122 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า สฟฟ.ยข. 3,900.00              3,900.00              ตกลงราคา นายปรีชา ช่วยนวล               3,900.00 นายปรีชา ช่วยนวล              3,900.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000550519 ๗ เม.ย. ๖๐

123 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าซ้ือน้ ายาก าจัดวัชพืช สฟฟ.ยข. 1,500.00              1,500.00              ตกลงราคา นายปรีชา ช่วยนวล               1,500.00 นายปรีชา ช่วยนวล              1,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000550519 ๗ เม.ย. ๖๐

124 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ 2กก-7093 กทม-ติดต่อ
งาน

909.30                 909.30                 ตกลงราคา บริษัท ภูเก็ตจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

                 909.30 บริษัท ภูเก็ตจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

                909.30 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000557590 ๗ เม.ย. ๖๐

125 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ 2กก-7093 กทม-ติดต่อ
งาน

612.00                 612.00                 ตกลงราคา บริษัท ภูเก็ตจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

                 612.00 บริษัท ภูเก็ตจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

                612.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000557576 ๗ เม.ย. ๖๐

126 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์   ฮร1101 กทม ใช้งาน
ของกบลต.2

1,340.85              1,340.85              ตกลงราคา บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

              1,340.85 บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

             1,340.85 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000555299 ๗ เม.ย. ๖๐

127 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 ม.ีค 60/ทะเบยีน 
2 กจ 175 กทม

1,403.48              1,403.48              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,403.48 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,403.48 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000551780 ๗ เม.ย. ๖๐

128 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 ม.ีค 60/ทะเบยีน 
4 กย 7336 กท

1,241.54              1,241.54              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,241.54 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,241.54 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000552108 ๗ เม.ย. ๖๐

129 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ กง-5163 นศ. 5,950.00              5,950.00              ตกลงราคา นายวัชรินทร์ วัฒนพงศ์               5,950.00 นายวัชรินทร์ วัฒนพงศ์              5,950.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000550838 ๗ เม.ย. ๖๐

130 คชจ.อบรมฯ - นอก
แผน

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบยีนฯ*อบรมเชิง
วิชาชีพ

14,018.69            14,018.69            ตกลงราคา สมาคมวิศวกรรมสถานแหง่
ประเทศไทยในพระ

            14,018.69 สมาคมวิศวกรรมสถานแหง่
ประเทศไทยในพระ

           14,018.69 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000551367 ๗ เม.ย. ๖๐

131 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ โทรศัพทคุ์มไม่ได้ 075-378493(ผบพ.
16-28กพ.60)

379.50                 379.50                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  379.50 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 379.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000550294 ๗ เม.ย. ๖๐

132 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ โทรศัพท ์075-378441(ผจซ.16-28
กพ.60)

702.00                 702.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  702.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 702.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000550323 ๗ เม.ย. ๖๐

133 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. ค่าจัดซ้ือหลอดไฟฟ้า 2,523.36              2,523.36              ตกลงราคา นางนิพิน จันทร์ผ่อง ร้านส.               2,523.36 นางนิพิน จันทร์ผ่อง ร้านส.              2,523.36 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000558078 ๗ เม.ย. ๖๐

134 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ สฟฟ.ถลาง 13,271.03            13,271.03            ตกลงราคา บริษัทถลางเทรดด้ิง จ ากัด             13,271.03 บริษัทถลางเทรดด้ิง จ ากัด            13,271.03 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000551049 ๗ เม.ย. ๖๐

135 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น ค่าอาหารว่าง-สุจริตตามรอยพ่อกฟภ./
ไฟฟ้าโปร่งใส

7,500.00              7,500.00              ตกลงราคา น.ส.อัมภา อร่ามฉิม               7,500.00 น.ส.อัมภา อร่ามฉิม              7,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000564154 ๑๐ เม.ย. ๖๐

136 ค่าวัสดุส านักงาน ซ้ือวัสดุส านักงาน ผวฟ. 3,381.31              3,381.31              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              3,381.31 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             3,381.31 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000566193 ๑๐ เม.ย. ๖๐

137 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าหมึกปร้ินเตอร์ ผยค.กกค.ต.๒ 5,588.79              5,588.79              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              5,588.79 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             5,588.79 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000565322 ๑๐ เม.ย. ๖๐

138 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าตัดหญ้าและฉีดหญ้า ปจด.มีค.60 
สฟฟ.ครบ.

3,900.00              3,900.00              ตกลงราคา นายธีรนนท ์ เกื้อสกุล               3,900.00 นายธีรนนท ์ เกื้อสกุล              3,900.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000563475 ๑๐ เม.ย. ๖๐

139 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าตัดหญ้าและฉีดหญ้า ปจด.มีค.60 
สฟฟ.ครบ.

500.00                 500.00                 ตกลงราคา นายธีรนนท ์ เกื้อสกุล                  500.00 นายธีรนนท ์ เกื้อสกุล                 500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000563475 ๑๐ เม.ย. ๖๐

140 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 ม.ีค 60/ทะเบยีน 
กจ 3904 นศ.

1,592.41              1,592.41              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,592.41 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,592.41 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000563535 ๑๐ เม.ย. ๖๐

141 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 ม.ีค 60/ทะเบยีน 
4 กพ 7583กทม

1,646.39              1,646.39              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,646.39 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,646.39 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000563953 ๑๐ เม.ย. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

142 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 ม.ีค 60/ทะเบยีน 
กน 1698 นศ.

1,295.52              1,295.52              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,295.52 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,295.52 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000563454 ๑๐ เม.ย. ๖๐

143 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 ม.ีค 60/ทะเบยีน 
กน 1698 นศ

1,106.59              1,106.59              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,106.59 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,106.59 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000563940 ๑๐ เม.ย. ๖๐

144 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามัน 1 กษ 6626 กทม/ตรวจงานฯ 1,308.84              1,308.84              ตกลงราคา บริษัทศรีรุ่งเรือง บริการ จ ากัด               1,308.84 บริษัทศรีรุ่งเรือง บริการ จ ากัด              1,308.84 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000568837 ๑๐ เม.ย. ๖๐

145 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 ม.ีค 60/ทะเบยีน 
1 กธ 6626 กท

1,619.40              1,619.40              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,619.40 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,619.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000563973 ๑๐ เม.ย. ๖๐

146 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 ม.ีค 60/ทะเบยีน 
4 กย7203 กทม

728.73                 728.73                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 728.73 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                728.73 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000563497 ๑๐ เม.ย. ๖๐

147 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 ม.ีค 60/ทะเบยีน 
กจ 3904 นศ.

1,538.43              1,538.43              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,538.43 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,538.43 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000563554 ๑๐ เม.ย. ๖๐

148 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 ม.ีค 60/ทะเบยีน 
ผค 1836 นศ.

1,135.09              1,135.09              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,135.09 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,135.09 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000562385 ๑๐ เม.ย. ๖๐

149 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 ม.ีค 60/ทะเบยีน 
บบ 4182 นศ.

857.63                 857.63                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 857.63 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                857.63 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000562418 ๑๐ เม.ย. ๖๐

150 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 ม.ีค 60/ทะเบยีน 
บบ 4182 นศ.

1,287.36              1,287.36              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,287.36 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,287.36 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000563077 ๑๐ เม.ย. ๖๐

151 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ 4 กย 7203 กทม ตรวจสอบสายส่ง 1,613.40              1,613.40              ตกลงราคา บ.ขนอมแสงดาว 888 จก.               1,613.40 บ.ขนอมแสงดาว 888 จก.              1,613.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000566215 ๑๐ เม.ย. ๖๐

152 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 ม.ีค 60/ทะเบยีน 
กพ 6033 นศ

1,754.35              1,754.35              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,754.35 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,754.35 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000564004 ๑๐ เม.ย. ๖๐

153 ค่าน้ าประปา ค่าขยะมูลฝอย เดือน กพ.60 150.00                 150.00                 ตกลงราคา สนง.เทศบาลต าบลทอ้งเนียน                  150.00 สนง.เทศบาลต าบลทอ้งเนียน                 150.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000567762 ๑๐ เม.ย. ๖๐

154 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา เม.ย.60 สฟฟ.พง. 330.00                 330.00                 ตกลงราคา การประปาส่วนภูมิภาค
จังหวัดพังงา

                 330.00 การประปาส่วนภูมิภาค
จังหวัดพังงา

                330.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000566813 ๑๐ เม.ย. ๖๐

155 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปาหมายเลข 2439598 
ปจด.กพ.60

707.00                 707.00                 ตกลงราคา การประปาส่วนภูมิภาค สาขา
ตะกั่วปา่

                 707.00 การประปาส่วนภูมิภาค สาขา
ตะกั่วปา่

                707.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000566590 ๑๐ เม.ย. ๖๐

156 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปาหมายเลข 0139304 
ปจด.กพ.60

360.00                 360.00                 ตกลงราคา การประปาส่วนภูมิภาค สาขา
ตะกั่วปา่

                 360.00 การประปาส่วนภูมิภาค สาขา
ตะกั่วปา่

                360.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000567277 ๑๐ เม.ย. ๖๐

157 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-378-224  ก.พ.60/
ผสส.ต.2

228.00                 228.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  228.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 228.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000564094 ๑๐ เม.ย. ๖๐

158 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท0์75378023ควบคุมไม่ได้ 136.00                 136.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  136.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 136.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000566309 ๑๐ เม.ย. ๖๐

159 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-378440 ประจ าเดือน
 มีค.60

81.00                   81.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    81.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   81.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000565680 ๑๐ เม.ย. ๖๐

160 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-378442 ประจ าเดือน
 มีค.60

57.00                   57.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    57.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   57.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000565742 ๑๐ เม.ย. ๖๐

161 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-618022 ประจ าเดือน
 ม.ค.60

317.00                 317.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                  317.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                 317.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000565449 ๑๐ เม.ย. ๖๐

162 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพทห์มายเลข 076-422499
ปจด.กพ.60

51.30                   51.30                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    51.30 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   51.30 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000565536 ๑๐ เม.ย. ๖๐

หนา้ที ่12 จาก 29



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

163 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างก าจัดวัชพืช  เดือน ม.ีค.60-
สฟฟ.ปพน.

4,000.00              4,000.00              ตกลงราคา นายชัยรัตน์ ไสยรัตน์               4,000.00 นายชัยรัตน์ ไสยรัตน์              4,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000570551 ๑๑ เม.ย. ๖๐

164 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าน้ ายาก าจัดวัชพืช  เดือน ม.ีค.60-
สฟฟ.ปพน.

1,000.00              1,000.00              ตกลงราคา นายชัยรัตน์ ไสยรัตน์               1,000.00 นายชัยรัตน์ ไสยรัตน์              1,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000570446 ๑๑ เม.ย. ๖๐

165 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ กธ-8315 นศ.ตรวจสอบ
ระบบจ าหน่าย

887.70                 887.70                 ตกลงราคา บริษัท พุนพินออล์ยบริการ 
จ ากัด

                 887.70 บริษัท พุนพินออล์ยบริการ 
จ ากัด

                887.70 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000575195 ๑๑ เม.ย. ๖๐

166 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ 2 กจ 175 กทม. ตรวจงานกส. 1,428.42              1,428.42              ตกลงราคา บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน)               1,428.42 บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน)              1,428.42 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000575538 ๑๑ เม.ย. ๖๐

167 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 ม.ีค 60/ทะเบยีน4
 กพ 7581 กทม

1,700.37              1,700.37              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,700.37 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,700.37 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000570366 ๑๑ เม.ย. ๖๐

168 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 ม.ีค 60/ทะเบยีน4
 กพ 7581 กทม

715.23                 715.23                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 715.23 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                715.23 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000570434 ๑๑ เม.ย. ๖๐

169 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 ม.ีค 60/ทะเบยีน 
กง 4148 นศ.

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

              1,642.38 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,642.38 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000572747 ๑๑ เม.ย. ๖๐

170 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 ม.ีค 60/ทะเบยีน 
กน 1698 นศ

900.66                 900.66                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 900.66 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                900.66 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000572543 ๑๑ เม.ย. ๖๐

171 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 ม.ีค 60/ทะเบยีน 
4 กย 7195

1,801.32              1,801.32              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,801.32 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,801.32 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000572630 ๑๑ เม.ย. ๖๐

172 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 ม.ีค 60/ทะเบยีน 
4 กย7203 กทม

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

              1,112.58 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,112.58 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000572586 ๑๑ เม.ย. ๖๐

173 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 ม.ีค 60/ทะเบยีน 
นข 303 นศ.

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

              1,139.07 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,139.07 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000572788 ๑๑ เม.ย. ๖๐

174 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 ม.ีค 60/ทะเบยีน 
กพ 6038 นศ.

927.15                 927.15                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 927.15 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                927.15 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000572769 ๑๑ เม.ย. ๖๐

175 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 ม.ีค 60/ทะเบยีน 
กพ 6033 นศ.

980.13                 980.13                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 980.13 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                980.13 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000572672 ๑๑ เม.ย. ๖๐

176 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 ม.ีค 60/ทะเบยีน 
กพ 6038 นศ.

1,774.83              1,774.83              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,774.83 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,774.83 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000572715 ๑๑ เม.ย. ๖๐

177 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าแบตเตอร่ีรถยนต์ กพ 7214 นศ. 3,200.00              3,200.00              ตกลงราคา ร้านสยามไฟฟ้ารถยนต์               3,200.00 ร้านสยามไฟฟ้ารถยนต์              3,200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000573064 ๑๑ เม.ย. ๖๐

178 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าแบตเตอร่ีรถยนต์ 80-5107 นศ. 6,400.00              6,400.00              ตกลงราคา ร้านสยามไฟฟ้ารถยนต์               6,400.00 ร้านสยามไฟฟ้ารถยนต์              6,400.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000573088 ๑๑ เม.ย. ๖๐

179 ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์ โฟมบอร์ดปา้นประชาสัมันธ์ต่าง ๆ/
ผสส.ต.2

1,050.00              1,050.00              ตกลงราคา แต้มสี ปร้ินทแ์อนด์ไซน์               1,050.00 แต้มสี ปร้ินทแ์อนด์ไซน์              1,050.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000574986 ๑๑ เม.ย. ๖๐

180 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา สฟฟ.ปพน. เดือน มีค.60 923.00                 923.00                 ตกลงราคา ส านักงานประปาปากพนัง                  923.00 ส านักงานประปาปากพนัง                 923.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000576807 ๑๑ เม.ย. ๖๐

181 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา เดือน ม.ีค. 60 สฟฟ.ยข. 
(1947)

660.00                 660.00                 ตกลงราคา ส านักงานประปาย่านตาขาว                  660.00 ส านักงานประปาย่านตาขาว                 660.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000569621 ๑๑ เม.ย. ๖๐

182 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-378443 กพ.60/
ผบก.ต.2

96.00                   96.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    96.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   96.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000574230 ๑๑ เม.ย. ๖๐

183 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพย์เดือนก.พ60 075763354 42.00                   42.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    42.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   42.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000577419 ๑๑ เม.ย. ๖๐

184 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์076-450876 ก.พ.60 8.55                     8.55                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      8.55 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      8.55 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000572373 ๑๑ เม.ย. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

185 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-763352 เดือน
มกราคม 2560

9.00                     9.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      9.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      9.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000572222 ๑๑ เม.ย. ๖๐

186 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-763351 เดือน
มกราคม 2560

9.00                     9.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      9.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      9.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000572278 ๑๑ เม.ย. ๖๐

187 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. ค่าแผ่นพื้น/โสภา 396.26                 396.26                 ตกลงราคา บริษัท นานาวัสดุภัณฑ์ 
(1993) จ ากัด

                 396.26 บริษัท นานาวัสดุภัณฑ์ 
(1993) จ ากัด

                396.26 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000575591 ๑๑ เม.ย. ๖๐

188 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. ค่าหลอดนีออนด์/โสภา 213.08                 213.08                 ตกลงราคา หจก.เทพนคร หนิอ่อน-ไฟฟ้า                  213.08 หจก.เทพนคร หนิอ่อน-ไฟฟ้า                 213.08 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000575621 ๑๑ เม.ย. ๖๐

189 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. ค่าเทปผ้า/โสภา 56.07                   56.07                   ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง                    56.07 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง                   56.07 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000575656 ๑๑ เม.ย. ๖๐

190 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. เปล่ียนคอมเพรสเซอร์ Mitsubishi 
25000 BTU (ผจฟ.)

14,350.00            14,350.00            ตกลงราคา บ.อธิภัทร คอนสทรัคชั่น             14,350.00 บ.อธิภัทร คอนสทรัคชั่น            14,350.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000575234 ๑๑ เม.ย. ๖๐

191 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. ซ้ือหลอดไฟ LED สฟฟ.ยข. 2,650.00              2,650.00              ตกลงราคา นายมณี สุขมี               2,650.00 นายมณี สุขมี              2,650.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000569720 ๑๑ เม.ย. ๖๐

192 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. ค่าจ้างติดต้ังหลอดLED 2,950.00              2,950.00              ตกลงราคา นายอนุภาส พลายม่วง               2,950.00 นายอนุภาส พลายม่วง              2,950.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000570166 ๑๑ เม.ย. ๖๐

193 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างตัดหญ้าของ สฟฟ.2/สวัสด์ิ 1,250.00              1,250.00              ตกลงราคา นายสวัสด์ิ  ทองสุก               1,250.00 นายสวัสด์ิ  ทองสุก              1,250.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000580059 ๑๒ เม.ย. ๖๐

194 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าจ้างก าจัดวัชพืชของ สฟฟ.2/สวัสด์ิ 500.00                 500.00                 ตกลงราคา นายสวัสด์ิ  ทองสุก                  500.00 นายสวัสด์ิ  ทองสุก                 500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000580059 ๑๒ เม.ย. ๖๐

195 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน 5 กล 5860

699.03                 699.03                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 699.03 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                699.03 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585662 ๑๒ เม.ย. ๖๐

196 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน 5 กล 5860 กทม

1,631.36              1,631.36              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,631.36 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,631.36 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585682 ๑๒ เม.ย. ๖๐

197 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน กจ 4096 นศ.

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

              1,553.40 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,553.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585652 ๑๒ เม.ย. ๖๐

198 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน  กจ 4096 นศ.

647.25                 647.25                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 647.25 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                647.25 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585669 ๑๒ เม.ย. ๖๐

199 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน  กจ 4906 นศ.

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

              1,274.50 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,274.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585696 ๑๒ เม.ย. ๖๐

200 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน 2 กก 7093

968.62                 968.62                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 968.62 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                968.62 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585681 ๑๒ เม.ย. ๖๐

201 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน 2 กก 4217 กทม

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

              1,087.38 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,087.38 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585655 ๑๒ เม.ย. ๖๐

202 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60 
ทะเบยีน นข 757 นศ.

1,379.19              1,379.19              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,379.19 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,379.19 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585610 ๑๒ เม.ย. ๖๐

203 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60 
ทะเบยีน นข 757  นศ.

1,334.06              1,334.06              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,334.06 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,334.06 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585621 ๑๒ เม.ย. ๖๐

204 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60 
ทะเบยีน นข 757  นศ.

1,360.02              1,360.02              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,360.02 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,360.02 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585631 ๑๒ เม.ย. ๖๐

หนา้ที ่14 จาก 29



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

205 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน 3 กร2042กทม

866.66                 866.66                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 866.66 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                866.66 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585678 ๑๒ เม.ย. ๖๐

206 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน 3 กร 2042 กทม

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

              1,605.18 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,605.18 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585649 ๑๒ เม.ย. ๖๐

207 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน  4 กพ 7583

1,452.93              1,452.93              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,452.93 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,452.93 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585679 ๑๒ เม.ย. ๖๐

208 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน 4 กจ 7721 กทม

1,478.42              1,478.42              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,478.42 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,478.42 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585686 ๑๒ เม.ย. ๖๐

209 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน 3 กร2044กทม

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

              1,274.50 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,274.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585695 ๑๒ เม.ย. ๖๐

210 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน 1 กต 4665 กทม

1,423.95              1,423.95              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,423.95 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,423.95 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585667 ๑๒ เม.ย. ๖๐

211 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน  4 กพ 7591

1,475.73              1,475.73              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,475.73 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,475.73 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585675 ๑๒ เม.ย. ๖๐

212 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน 1 กต 4665 กทม

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

              1,554.89 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,554.89 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585692 ๑๒ เม.ย. ๖๐

213 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน กง 8673 นศ.

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

              1,198.03 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,198.03 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585687 ๑๒ เม.ย. ๖๐

214 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน กง 5163 นศ.

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

              1,139.16 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,139.16 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585660 ๑๒ เม.ย. ๖๐

215 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60 
ทะเบยีน นข 3553 นศ.

725.89                 725.89                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 725.89 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                725.89 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585616 ๑๒ เม.ย. ๖๐

216 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60 
ทะเบยีน ฮว421กทม.

1,548.56              1,548.56              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,548.56 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,548.56 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585613 ๑๒ เม.ย. ๖๐

217 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน 4 กพ 7572 กทม

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

              1,553.40 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,553.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585648 ๑๒ เม.ย. ๖๐

218 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน 1 กฮ 3602 กทม

1,734.63              1,734.63              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,734.63 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,734.63 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585650 ๑๒ เม.ย. ๖๐

219 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน  4 กพ 7572

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

              1,554.89 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,554.89 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585689 ๑๒ เม.ย. ๖๐

220 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60 
ทะเบยีน บง 6865 นศ.

1,559.76              1,559.76              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,559.76 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,559.76 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585618 ๑๒ เม.ย. ๖๐

221 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน  กจ 3904 นศ.

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

              1,139.16 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,139.16 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585665 ๑๒ เม.ย. ๖๐

222 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน1 กฮ 3602 กทม

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

              1,427.44 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,427.44 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585700 ๑๒ เม.ย. ๖๐

223 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน 2 กว 6596 กทม

1,475.73              1,475.73              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,475.73 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,475.73 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585658 ๑๒ เม.ย. ๖๐

หนา้ที ่15 จาก 29



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

224 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน  กจ 3905 นศ.

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

              1,035.60 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,035.60 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585671 ๑๒ เม.ย. ๖๐

225 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน 4 กฐ3391 กทม

1,605.87              1,605.87              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,605.87 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,605.87 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585691 ๑๒ เม.ย. ๖๐

226 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน  2กว 6596 กทม

764.70                 764.70                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 764.70 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                764.70 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585685 ๑๒ เม.ย. ๖๐

227 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน 4 กช 2047 กทม

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

              1,216.83 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,216.83 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585668 ๑๒ เม.ย. ๖๐

228 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์ ทะเบยีน ป- 5887 นศ.
โครงข่ายไม่ถูกต้อง

677.50                 677.50                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 677.50 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                677.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585643 ๑๒ เม.ย. ๖๐

229 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60 
ทะเบยีน กจ 3996 นศ.

1,579.29              1,579.29              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,579.29 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,579.29 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585644 ๑๒ เม.ย. ๖๐

230 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน 4 กฐ 3391 กทม

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

              1,449.84 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,449.84 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585664 ๑๒ เม.ย. ๖๐

231 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน ก 8724 นศ.

1,430.52              1,430.52              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,430.52 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,430.52 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585693 ๑๒ เม.ย. ๖๐

232 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน กข 369 นศ.

1,040.52              1,040.52              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,040.52 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,040.52 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585694 ๑๒ เม.ย. ๖๐

233 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60 
ทะเบยีน 40 0258  นศ.

1,238.77              1,238.77              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,238.77 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,238.77 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585624 ๑๒ เม.ย. ๖๐

234 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60 
ทะเบยีน บง 6865 นศ.

498.69                 498.69                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 498.69 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                498.69 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585617 ๑๒ เม.ย. ๖๐

235 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60 
ทะเบยีน กค 8894 นศ.

604.91                 604.91                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 604.91 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                604.91 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585619 ๑๒ เม.ย. ๖๐

236 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60 
ทะเบยีน นข 868  นศ.

1,191.12              1,191.12              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,191.12 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,191.12 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585625 ๑๒ เม.ย. ๖๐

237 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60 
ทะเบยีน 82-3268 นศ.

1,119.65              1,119.65              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,119.65 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,119.65 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585629 ๑๒ เม.ย. ๖๐

238 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60 
ทะเบยีน 40-0258 นศ.

1,055.19              1,055.19              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,055.19 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,055.19 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585633 ๑๒ เม.ย. ๖๐

239 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60 
ทะเบยีน นข 868  นศ.

1,266.22              1,266.22              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,266.22 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,266.22 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585634 ๑๒ เม.ย. ๖๐

240 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60 
ทะเบยีน 81-2505 นศ.

3,353.15              3,353.15              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              3,353.15 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             3,353.15 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585642 ๑๒ เม.ย. ๖๐

241 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน กธ8315 นศ

1,123.98              1,123.98              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,123.98 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,123.98 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585674 ๑๒ เม.ย. ๖๐

242 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน 4 กพ 7584 กทม

750.81                 750.81                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 750.81 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                750.81 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585659 ๑๒ เม.ย. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

243 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน 4 กฬ 7986 กทม

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

              1,242.72 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,242.72 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585657 ๑๒ เม.ย. ๖๐

244 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน 3 กร 7992 กทม

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

              1,294.50 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,294.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585672 ๑๒ เม.ย. ๖๐

245 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน 3 กร 7992 กทม

790.19                 790.19                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 790.19 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                790.19 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585688 ๑๒ เม.ย. ๖๐

246 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน 4 กฐ3387 กทม

1,372.17              1,372.17              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,372.17 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,372.17 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585677 ๑๒ เม.ย. ๖๐

247 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน 2 กจ 175 กทม

1,579.29              1,579.29              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,579.29 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,579.29 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585673 ๑๒ เม.ย. ๖๐

248 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน  4 กพ 7584

841.17                 841.17                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 841.17 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                841.17 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585684 ๑๒ เม.ย. ๖๐

249 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน  กจ 9198 นศ.

688.23                 688.23                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 688.23 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                688.23 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585697 ๑๒ เม.ย. ๖๐

250 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน 4 กพ 7580 กทม

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

              1,449.84 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,449.84 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585651 ๑๒ เม.ย. ๖๐

251 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน  4 กพ 7580

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

              1,401.95 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,401.95 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585690 ๑๒ เม.ย. ๖๐

252 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน 4 กฐ3392 กทม

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

              1,527.51 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,527.51 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585670 ๑๒ เม.ย. ๖๐

253 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน กพ 7214 นศ.

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

              1,398.06 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,398.06 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585663 ๑๒ เม.ย. ๖๐

254 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน กค 8894 นศ.

1,172.54              1,172.54              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,172.54 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,172.54 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585683 ๑๒ เม.ย. ๖๐

255 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน 1 กธ 6626 กทม

1,682.34              1,682.34              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,682.34 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,682.34 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585699 ๑๒ เม.ย. ๖๐

256 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ กน 1698 นศ. 987.24                 987.24                 ตกลงราคา หจก.ภูเก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

                 987.24 หจก.ภูเก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

                987.24 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585093 ๑๒ เม.ย. ๖๐

257 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน 1 กธ6626 กทม

932.04                 932.04                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 932.04 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                932.04 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585653 ๑๒ เม.ย. ๖๐

258 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน 4 กจ 7728 กทม

662.74                 662.74                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 662.74 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                662.74 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585698 ๑๒ เม.ย. ๖๐

259 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 4 กย 4606 กทม.แก้ไข 
115 KV

1,458.06              1,458.06              ตกลงราคา หจก.ภูเก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

              1,458.06 หจก.ภูเก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

             1,458.06 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585109 ๑๒ เม.ย. ๖๐

260 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 4 กย 4606 กทม.แก้ไข 
115 KV

1,435.26              1,435.26              ตกลงราคา หจก.ภูเก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

              1,435.26 หจก.ภูเก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

             1,435.26 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585141 ๑๒ เม.ย. ๖๐

261 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ กน-1699 นศ-
ตรวจสอบแนวสายเคเบิ้ล

1,424.64              1,424.64              ตกลงราคา บริษัท ภูเก็ตจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

              1,424.64 บริษัท ภูเก็ตจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

             1,424.64 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000582844 ๑๒ เม.ย. ๖๐

หนา้ที ่17 จาก 29



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

262 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ กน-1699 นศ-
ตรวจสอบระบบ

1,137.36              1,137.36              ตกลงราคา บริษัท ภูเก็ตจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

              1,137.36 บริษัท ภูเก็ตจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

             1,137.36 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000582883 ๑๒ เม.ย. ๖๐

263 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ กน-1391 นศ-
ตรวจสอบระบบ

758.24                 758.24                 ตกลงราคา บริษัท ภูเก็ตจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

                 758.24 บริษัท ภูเก็ตจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

                758.24 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000582924 ๑๒ เม.ย. ๖๐

264 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60 
ทะเบยีน 4 กฐ 4202 กท

1,357.88              1,357.88              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,357.88 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,357.88 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585627 ๑๒ เม.ย. ๖๐

265 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน 4 กฐ 4202 กทม

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

              1,631.07 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,631.07 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585647 ๑๒ เม.ย. ๖๐

266 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าใช้บริการค่าโทรศัพท ์075-443048  
 เดือน กพ.60

14.25                   14.25                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    14.25 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   14.25 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000584865 ๑๒ เม.ย. ๖๐

267 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-763333 เดือน
กุมภาพันธ์ 2560

612.00                 612.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  612.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 612.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000579106 ๑๒ เม.ย. ๖๐

268 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน 2 กก 4217 กทม

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

              1,529.40 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,529.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585704 ๑๓ เม.ย. ๖๐

269 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน 5 กจ 5860 กทม

1,455.22              1,455.22              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,455.22 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,455.22 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585717 ๑๓ เม.ย. ๖๐

270 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน 2 กก 7093 กทม

1,103.96              1,103.96              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,103.96 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,103.96 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585713 ๑๓ เม.ย. ๖๐

271 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน 4 กจ 7721 กทม

1,304.68              1,304.68              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,304.68 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,304.68 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585711 ๑๓ เม.ย. ๖๐

272 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน 3 กร 2042 กทม

1,329.77              1,329.77              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,329.77 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,329.77 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585720 ๑๓ เม.ย. ๖๐

273 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน 4 กพ 7591 กทม

1,530.49              1,530.49              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,530.49 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,530.49 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585716 ๑๓ เม.ย. ๖๐

274 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน กง 8673 นศ.

1,478.42              1,478.42              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,478.42 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,478.42 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585703 ๑๓ เม.ย. ๖๐

275 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน กข 837 นศ.

662.74                 662.74                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 662.74 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                662.74 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585722 ๑๓ เม.ย. ๖๐

276 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน กจ 3904 นศ.

1,003.60              1,003.60              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,003.60 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,003.60 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585710 ๑๓ เม.ย. ๖๐

277 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน กจ 3905 นศ.

827.97                 827.97                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 827.97 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                827.97 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585714 ๑๓ เม.ย. ๖๐

278 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน 2 กว 6596 กทม

1,304.68              1,304.68              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,304.68 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,304.68 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585719 ๑๓ เม.ย. ๖๐

279 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน 4 กธ 2047 กทม

1,605.87              1,605.87              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,605.87 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,605.87 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585702 ๑๓ เม.ย. ๖๐

280 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน ก 8724 นศ.

272.48                 272.48                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 272.48 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                272.48 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585715 ๑๓ เม.ย. ๖๐

หนา้ที ่18 จาก 29



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

281 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน 4 กฐ 3387 กทม

1,003.60              1,003.60              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,003.60 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,003.60 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585721 ๑๓ เม.ย. ๖๐

282 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน กจ 9198 นศ.

1,129.05              1,129.05              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,129.05 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,129.05 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585718 ๑๓ เม.ย. ๖๐

283 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน 1 กธ 3591 กทม

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

              1,350.97 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,350.97 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585701 ๑๓ เม.ย. ๖๐

284 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน 3 กร 7992 กทม

1,379.95              1,379.95              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,379.95 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,379.95 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585712 ๑๓ เม.ย. ๖๐

285 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-31 มี.ค 60
ทะเบยีน 4 กจ 7723 กทม

1,379.95              1,379.95              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,379.95 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,379.95 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000585708 ๑๓ เม.ย. ๖๐

286 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาสวน 1,000.00              1,000.00              ตกลงราคา นายกิติภูมิ  คล้ายอุดม               1,000.00 นายกิติภูมิ  คล้ายอุดม              1,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000589918 ๑๘ เม.ย. ๖๐

287 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาสวน 2,160.00              2,160.00              ตกลงราคา นายกิติภูมิ  คล้ายอุดม               2,160.00 นายกิติภูมิ  คล้ายอุดม              2,160.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000589931 ๑๘ เม.ย. ๖๐

288 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าบ ารุงรักษาบริเวณส านักงาน 500.00                 500.00                 ตกลงราคา นายกิติภูมิ  คล้ายอุดม                  500.00 นายกิติภูมิ  คล้ายอุดม                 500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000589918 ๑๘ เม.ย. ๖๐

289 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าบ ารุงรักษาบริเวณส านักงาน 340.00                 340.00                 ตกลงราคา นายกิติภูมิ  คล้ายอุดม                  340.00 นายกิติภูมิ  คล้ายอุดม                 340.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000589931 ๑๘ เม.ย. ๖๐

290 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน ้ามันยานพาหนะ กง8673ภก. 1,085.20              1,085.20              ตกลงราคา บริษัท ปา่ตองปโิตรเลียม จ ากัด               1,085.20 บริษัท ปา่ตองปโิตรเลียม จ ากัด              1,085.20 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000592048 ๑๘ เม.ย. ๖๐

291 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน ้ามันยานพาหนะ 3กร2044กทม. 1,085.20              1,085.20              ตกลงราคา บริษัท ปา่ตองปโิตรเลียม จ ากัด               1,085.20 บริษัท ปา่ตองปโิตรเลียม จ ากัด              1,085.20 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000592094 ๑๘ เม.ย. ๖๐

292 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน ้ามันยานพาหนะ 4กย4606 1,437.89              1,437.89              ตกลงราคา บริษัท ปา่ตองปโิตรเลียม จ ากัด               1,437.89 บริษัท ปา่ตองปโิตรเลียม จ ากัด              1,437.89 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000592260 ๑๘ เม.ย. ๖๐

293 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์สฟฟ.วงส.
02/60-077301074

15.75                   15.75                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    15.75 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   15.75 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000590627 ๑๘ เม.ย. ๖๐

294 ค่าวัสดุส านักงาน แฟ้มเสนอ/โพสอิท(ผจซ.) 1,420.56              1,420.56              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง               1,420.56 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง              1,420.56 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000598100 ๑๙ เม.ย. ๖๐

295 ค่าจ้างเหมาความ
สะอาด

ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดภายในอากคาร
 สฟฟ.ภก.2

5,000.00              5,000.00              ตกลงราคา นางเบญจวรรณ แจ่มแก้ว               5,000.00 นางเบญจวรรณ แจ่มแก้ว              5,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000600181 ๑๙ เม.ย. ๖๐

296 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน จ่ายเงินค่าจ้างปรับปรุงภูมิทศัน์สถานีบา้น
เขาหลัก

9,500.00              9,500.00              ตกลงราคา นายกิตติพร ศรีสุวรรณ               9,500.00 นายกิตติพร ศรีสุวรรณ              9,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000602121 ๑๙ เม.ย. ๖๐

297 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์/ทะเบยีน กพ.7214 นศ. 1,620.00              1,620.00              ตกลงราคา หจก.ภูทองเซอร์วิส               1,620.00 หจก.ภูทองเซอร์วิส              1,620.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000601304 ๑๙ เม.ย. ๖๐

298 ค่าใช้จ่ายเบด็เตล็ด ค่าจ้างท าเสาธงชาติ สฟฟ.ถลาง2 3,300.00              3,300.00              ตกลงราคา นายนิวัฒน์ รอดเสน               3,300.00 นายนิวัฒน์ รอดเสน              3,300.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000600089 ๑๙ เม.ย. ๖๐

299 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าปะซ่อมรถยนต์ทะเบยีน/กพ.7214 นศ. 112.15                 112.15                 ตกลงราคา น.ส.สายพิน มากแก้ว                  112.15 น.ส.สายพิน มากแก้ว                 112.15 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000601393 ๑๙ เม.ย. ๖๐

300 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปาประจ าเดือนม.ีค.60 สถานี 330.00                 330.00                 ตกลงราคา การประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอ
ทา้ยเ้หมือง

                 330.00 การประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอ
ทา้ยเ้หมือง

                330.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000601637 ๑๙ เม.ย. ๖๐

301 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา สฟฟ.ภก.1-มี.ค.,เม.ย.2560 752.00                 752.00                 ตกลงราคา ส านักงานประปาภูเก็ต                  752.00 ส านักงานประปาภูเก็ต                 752.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000600405 ๑๙ เม.ย. ๖๐

302 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา สฟฟ.ภก.2-มี.ค.2560 330.00                 330.00                 ตกลงราคา ส านักงานประปาภูเก็ต                  330.00 ส านักงานประปาภูเก็ต                 330.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000600463 ๑๙ เม.ย. ๖๐

303 ค่าน้ าประปา งค่าน้ าประปา สฟฟ.ภก.3-มี.ค.,เม.ย.
2560

660.00                 660.00                 ตกลงราคา ส านักงานประปาภูเก็ต                  660.00 ส านักงานประปาภูเก็ต                 660.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000600549 ๑๙ เม.ย. ๖๐

304 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. ค่าล้าง-เช็คท าความสะอาด
เคร่ืองปรับอากาศ สฟฟ.กบ.1

4,205.61              4,205.61              ตกลงราคา กระบี่บา้นแอร์ 2013               4,205.61 กระบี่บา้นแอร์ 2013              4,205.61 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000596710 ๑๙ เม.ย. ๖๐

หนา้ที ่19 จาก 29



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

305 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. ค่าจ้างติดต้ังหลอดประหยัดไฟ LED-
สฟฟ.ภก.1

3,000.00              3,000.00              ตกลงราคา นายนิวัฒน์ รอดเสน               3,000.00 นายนิวัฒน์ รอดเสน              3,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000599820 ๑๙ เม.ย. ๖๐

306 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. ค่าจ้างติดต้ังหลอดประหยัดไฟ LED-
สฟฟ.ภก.2

3,025.00              3,025.00              ตกลงราคา นายนิวัฒน์ รอดเสน               3,025.00 นายนิวัฒน์ รอดเสน              3,025.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000599851 ๑๙ เม.ย. ๖๐

307 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. ค่าจ้างติดต้ังหลอดประหยัดไฟ LED-
สฟฟ.ภก.3

200.00                 200.00                 ตกลงราคา นายนิวัฒน์ รอดเสน                  200.00 นายนิวัฒน์ รอดเสน                 200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000599888 ๑๙ เม.ย. ๖๐

308 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. ค่าจ้างติดต้ังหลอดประหยัดไฟ LED-สฟฟ.
ถลาง

2,600.00              2,600.00              ตกลงราคา นายเกรียงศักด์ิ ต่อวงศ์               2,600.00 นายเกรียงศักด์ิ ต่อวงศ์              2,600.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000599693 ๑๙ เม.ย. ๖๐

309 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. ค่าจ้างติดต้ังหลอดประหยัดไฟ LED-สฟฟ.
ถลาง2

2,300.00              2,300.00              ตกลงราคา นายเกรียงศักด์ิ ต่อวงศ์               2,300.00 นายเกรียงศักด์ิ ต่อวงศ์              2,300.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000599742 ๑๙ เม.ย. ๖๐

310 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าผงหมึก Brother กรส.ต.2 2,140.19              2,140.19              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              2,140.19 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             2,140.19 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000607244 ๒๐ เม.ย. ๖๐

311 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าชุดดรัม Brother กรส.ต.2 1,859.81              1,859.81              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              1,859.81 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             1,859.81 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000607244 ๒๐ เม.ย. ๖๐

312 ค่าวัสดุส านักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4 กรส.ต.2 5,841.12              5,841.12              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              5,841.12 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             5,841.12 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000607180 ๒๐ เม.ย. ๖๐

313 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ กข 369 นศ. ปฏิบติังาน
 กฟจ.พง.

454.37                 454.37                 ตกลงราคา หจก.ไมตรีกิจ                  454.37 หจก.ไมตรีกิจ                 454.37 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000604167 ๒๐ เม.ย. ๖๐

314 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ ทะเบยีน นข 303 นศ. 958.17                 958.17                 ตกลงราคา บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน)                  958.17 บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน)                 958.17 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000606327 ๒๐ เม.ย. ๖๐

315 คชจ. ประชุมชี้แจง ค่าคู่มือเอกสารอบรมงบประมาณจ านวน
60เล่ม/ผงป.กซข.ต.2

3,000.00              3,000.00              ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ               3,000.00 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ              3,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000605439 ๒๐ เม.ย. ๖๐

316 คชจ. ประชุมชี้แจง ค่าเคร่ืองด่ืม-อาหารว่างประชุม
งบประมาณ/ผงป.กซข.ต.2

4,550.00              4,550.00              ตกลงราคา น.ส.วิภา วงประสูต               4,550.00 น.ส.วิภา วงประสูต              4,550.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000605623 ๒๐ เม.ย. ๖๐

317 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา ประจ าเดือนมีนาคม 2560 27,565.00            27,565.00            ตกลงราคา ส านักงานประปา
นครศรีธรรมราช

            27,565.00 ส านักงานประปา
นครศรีธรรมราช

           27,565.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000604079 ๒๐ เม.ย. ๖๐

318 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา ประจ าเดือนมีนาคม 2560 60.00                   60.00                   ตกลงราคา ส านักงานประปา
นครศรีธรรมราช

                   60.00 ส านักงานประปา
นครศรีธรรมราช

                  60.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000604079 ๒๐ เม.ย. ๖๐

319 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์โครงการบรรพชา
สามเณร/บรรพต

883.18                 883.18                 ตกลงราคา บริษัท สหไทยเปเปอร์พลัส 
จ ากัด

                 883.18 บริษัท สหไทยเปเปอร์พลัส 
จ ากัด

                883.18 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000612564 ๒๑ เม.ย. ๖๐

320 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าอุปกรณ์เคร่ืองเขียนและวัสดุส านักงาน/
ผบก.ต.2

2,037.38              2,037.38              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              2,037.38 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             2,037.38 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000616521 ๒๑ เม.ย. ๖๐

321 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าหมึกเลเชอร์พร้ินเตอร์ 6,140.19              6,140.19              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              6,140.19 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             6,140.19 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000617363 ๒๑ เม.ย. ๖๐

322 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าแฮนด้ีไรท ์กรส.ต.2 514.02                 514.02                 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

                 514.02 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

                514.02 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000615471 ๒๑ เม.ย. ๖๐

323 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุส านักงาน กรส.ต.2 1,925.23              1,925.23              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              1,925.23 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             1,925.23 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000615484 ๒๑ เม.ย. ๖๐

324 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าชุดดรัม SAMSUNG กรส.ต.2 10,177.57            10,177.57            ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

            10,177.57 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

           10,177.57 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000615418 ๒๑ เม.ย. ๖๐

หนา้ที ่20 จาก 29



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

325 ค่าน้ าด่ืม ค่าน้ าด่ืมประจ าเดือน มีนาคม 2560/
ผบห.

1,009.35              1,009.35              ตกลงราคา น.ส.เรณู หมีเถื่อน               1,009.35 น.ส.เรณู หมีเถื่อน              1,009.35 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000612032 ๒๑ เม.ย. ๖๐

326 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างตัดหญ้าสฟฟ 3,200.00              3,200.00              ตกลงราคา นายปรีชา ช่วยนวล               3,200.00 นายปรีชา ช่วยนวล              3,200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000614627 ๒๑ เม.ย. ๖๐

327 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างตัดหญ้าสฟฟ 1,020.00              1,020.00              ตกลงราคา นายปรีชา ช่วยนวล               1,020.00 นายปรีชา ช่วยนวล              1,020.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000615836 ๒๑ เม.ย. ๖๐

328 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างตัดหญ้า,ฉีดหญ้า 4,800.00              4,800.00              ตกลงราคา นายเชิดชัย จันธุรส               4,800.00 นายเชิดชัย จันธุรส              4,800.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000615739 ๒๑ เม.ย. ๖๐

329 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าน้ ามันใส่เคร่ืองตัดหญ้า/บรรพต 657.01                 657.01                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 657.01 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                657.01 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000612095 ๒๑ เม.ย. ๖๐

330 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าจ้างตัดแต่งต้นไม้สฟฟ 1,300.00              1,300.00              ตกลงราคา นายปรีชา ช่วยนวล               1,300.00 นายปรีชา ช่วยนวล              1,300.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000614627 ๒๑ เม.ย. ๖๐

331 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าจ้างตัดแต่งต้นไม้สฟฟ 780.00                 780.00                 ตกลงราคา นายปรีชา ช่วยนวล                  780.00 นายปรีชา ช่วยนวล                 780.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000615836 ๒๑ เม.ย. ๖๐

332 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าน้ ายาก าจัดวัชพืช 1,040.00              1,040.00              ตกลงราคา นายเชิดชัย จันธุรส               1,040.00 นายเชิดชัย จันธุรส              1,040.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000615739 ๒๑ เม.ย. ๖๐

333 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ กง-8673 นศ.ส ารวจ
ต้นไม้ 115 เควี

1,141.80              1,141.80              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อ่าวลึกออยล์
เซอร์

              1,141.80 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อ่าวลึกออยล์
เซอร์

             1,141.80 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000613347 ๒๑ เม.ย. ๖๐

334 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามัน กน.1700 นศ.-งาน
บ ารุงรักษาสฟฟ.115 KV

1,295.00              1,295.00              ตกลงราคา หจก.บา้นส้องเอเชีย               1,295.00 หจก.บา้นส้องเอเชีย              1,295.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000611730 ๒๑ เม.ย. ๖๐

335 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามัน บบ-4182 นศ.-ตรวจสอบแก้ไข
 FRTU

904.86                 904.86                 ตกลงราคา หจก.บา้นส้องเอเชีย                  904.86 หจก.บา้นส้องเอเชีย                 904.86 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000615855 ๒๑ เม.ย. ๖๐

336 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ ป 0229 นศ. 1,020.00              1,020.00              ตกลงราคา นายโชคดี จันทร์ส าเร็จ(อู่ช.
สยามเซอร

              1,020.00 นายโชคดี จันทร์ส าเร็จ(อู่ช.
สยามเซอร

             1,020.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000615270 ๒๑ เม.ย. ๖๐

337 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ กน 1699 นศ. 1,400.00              1,400.00              ตกลงราคา นายโชคดี จันทร์ส าเร็จ(อู่ช.
สยามเซอร

              1,400.00 นายโชคดี จันทร์ส าเร็จ(อู่ช.
สยามเซอร

             1,400.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000616325 ๒๑ เม.ย. ๖๐

338 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ กง-4148 นศ. 2,950.00              2,950.00              ตกลงราคา ร้านสยามไฟฟ้ารถยนต์               2,950.00 ร้านสยามไฟฟ้ารถยนต์              2,950.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000615199 ๒๑ เม.ย. ๖๐

339 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ กง-4148 นศ. 2,020.00              2,020.00              ตกลงราคา นายโชคดี จันทร์ส าเร็จ(อู่ช.
สยามเซอร

              2,020.00 นายโชคดี จันทร์ส าเร็จ(อู่ช.
สยามเซอร

             2,020.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000615208 ๒๑ เม.ย. ๖๐

340 ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์ ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์ 7,943.93              7,943.93              ตกลงราคา หจก.จักรภัทรการพิมพ์               7,943.93 หจก.จักรภัทรการพิมพ์              7,943.93 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000617779 ๒๑ เม.ย. ๖๐

341 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา 6016-5023=993น./
มีค.60

29,231.75            29,231.75            ตกลงราคา ส านักงานประปา
นครศรีธรรมราช

            29,231.75 ส านักงานประปา
นครศรีธรรมราช

           29,231.75 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000612742 ๒๑ เม.ย. ๖๐

342 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา 249-249/มีค.60 180.00                 180.00                 ตกลงราคา ส านักงานประปา
นครศรีธรรมราช

                 180.00 ส านักงานประปา
นครศรีธรรมราช

                180.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000612771 ๒๑ เม.ย. ๖๐

343 ค่าน้ าประปา ค่าน ้าประปา ม.ีค.60 (สฟฟ.ปต.) 2,640.23              2,640.23              ตกลงราคา ส านักงานประปาภูเก็ต               2,640.23 ส านักงานประปาภูเก็ต              2,640.23 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000613638 ๒๑ เม.ย. ๖๐

344 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-378426 (กกค.ต.๒) 6.00                     6.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      6.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      6.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000616523 ๒๑ เม.ย. ๖๐

345 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ สฟฟ.ตป.ปี
2560

1,750.00              1,750.00              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แสงชัย
เทคนิคอล

              1,750.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แสงชัย
เทคนิคอล

             1,750.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000614601 ๒๑ เม.ย. ๖๐

346 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าผ้าหมึกเลเซอร์MLT-D307L@5980/
ผบก.กอก.ต.2

5,588.79              5,588.79              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              5,588.79 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             5,588.79 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000623309 ๒๔ เม.ย. ๖๐

347 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุส านักงาน             ผบธ.กบล.ต.2 4,093.46              4,093.46              ตกลงราคา หจก.ไฮเทคออโตเมชั่นแอนด์
เซอร์วิส

              4,093.46 หจก.ไฮเทคออโตเมชั่นแอนด์
เซอร์วิส

             4,093.46 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000622961 ๒๔ เม.ย. ๖๐

348 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุส านักงาน ผลส. 1,177.57              1,177.57              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              1,177.57 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             1,177.57 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000622938 ๒๔ เม.ย. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

349 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุส านักงาน  (นส.ณิชาภัทร) 5,406.54              5,406.54              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              5,406.54 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             5,406.54 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000620802 ๒๔ เม.ย. ๖๐

350 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ นข 303 นศ.เพื่อรับเสด็จ
เกาะสุรินทร์

1,290.17              1,290.17              ตกลงราคา บริษัทโตโอ จ ากัด               1,290.17 บริษัทโตโอ จ ากัด              1,290.17 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000621026 ๒๔ เม.ย. ๖๐

351 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ กธ 8315 นศ. 2,338.00              2,338.00              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

              2,338.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

             2,338.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000620284 ๒๔ เม.ย. ๖๐

352 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ กธ 8315 นศ. 7,120.00              7,120.00              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

              7,120.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

             7,120.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000620304 ๒๔ เม.ย. ๖๐

353 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ กน 9036 นศ. 12,056.00            12,056.00            ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

            12,056.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

           12,056.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000620254 ๒๔ เม.ย. ๖๐

354 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ กจ 4096 นศ. 26,987.00            26,987.00            ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

            26,987.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

           26,987.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000620366 ๒๔ เม.ย. ๖๐

355 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าปั๊มดอกกุญแจ กข 369 นศ. 800.00                 800.00                 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

                 800.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

                800.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000620385 ๒๔ เม.ย. ๖๐

356 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ กข 837 นศ. 1,151.00              1,151.00              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

              1,151.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

             1,151.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000620400 ๒๔ เม.ย. ๖๐

357 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ กค 8894 นศ. 10,152.00            10,152.00            ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

            10,152.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

           10,152.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000620430 ๒๔ เม.ย. ๖๐

358 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ 81-3598 นศ. 5,943.93              5,943.93              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

              5,943.93 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

             5,943.93 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000620445 ๒๔ เม.ย. ๖๐

359 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ ผค 1160 นศ. 10,706.54            10,706.54            ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

            10,706.54 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

           10,706.54 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000620467 ๒๔ เม.ย. ๖๐

360 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ นข 868 นศ. 1,800.93              1,800.93              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

              1,800.93 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

             1,800.93 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000620493 ๒๔ เม.ย. ๖๐

361 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ กจ 9198 นศ. 5,250.00              5,250.00              ตกลงราคา ร้านสยามไฟฟ้ารถยนต์               5,250.00 ร้านสยามไฟฟ้ารถยนต์              5,250.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000620699 ๒๔ เม.ย. ๖๐

362 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าเปล่ียนยางรถยนต์ ผค 1160 นศ. 17,383.18            17,383.18            ตกลงราคา บริษัท สยามชัยยานยนต์ จ ากัด             17,383.18 บริษัท สยามชัยยานยนต์ จ ากัด            17,383.18 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000620774 ๒๔ เม.ย. ๖๐

363 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา เม.ย 60 378.00                 378.00                 ตกลงราคา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุ
ราษฎร์ธานี

                 378.00 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุ
ราษฎร์ธานี

                378.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000626275 ๒๔ เม.ย. ๖๐

364 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. ค่าจ้างติดต้ังหลอด LED สฟฟ.กญ. 2,700.00              2,700.00              ตกลงราคา นายอนุรักษ์  ภูมิสถิตย์               2,700.00 นายอนุรักษ์  ภูมิสถิตย์              2,700.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000625084 ๒๔ เม.ย. ๖๐

365 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น ธงชาติ/ผบห.กอก.ต.2 1,906.54              1,906.54              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              1,906.54 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             1,906.54 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000631472 ๒๕ เม.ย. ๖๐

366 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น ค่ากล่องพลาสติกอคิลิค/ผสส.กอก.ต.2 1,800.00              1,800.00              ตกลงราคา แต้มสี ปร้ินทแ์อนด์ไซน์               1,800.00 แต้มสี ปร้ินทแ์อนด์ไซน์              1,800.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000630803 ๒๕ เม.ย. ๖๐

367 ค่าวัสดุส านักงาน อุปกรณ์เคร่ืองเขียน/ผบห.กอก.ต.2 1,604.67              1,604.67              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              1,604.67 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             1,604.67 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000631525 ๒๕ เม.ย. ๖๐

368 ค่าวัสดุส านักงาน ผ้าหมึกBrother TH-2380@2130/
ผสส.กอก.ต.2

1,990.65              1,990.65              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              1,990.65 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             1,990.65 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000628039 ๒๕ เม.ย. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

369 ค่าวัสดุส านักงาน ค่ากระดาษเอ4/ผสส.กอก.ต.2 2,046.73              2,046.73              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              2,046.73 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             2,046.73 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000633774 ๒๕ เม.ย. ๖๐

370 ค่าวัสดุส านักงาน หมึกคอมแคนนอล10กล่อง/ผสส.กอก.ต.2 5,775.70              5,775.70              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              5,775.70 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             5,775.70 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000633604 ๒๕ เม.ย. ๖๐

371 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ 4กย.7199 กทม. ดูแลระบบส่ือสาร 1,602.47              1,602.47              ตกลงราคา บริษัท ซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)               1,602.47 บริษัท ซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)              1,602.47 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000634995 ๒๕ เม.ย. ๖๐

372 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-763352 เดือน
กุมภาพันธ์ 2560

18.00                   18.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    18.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   18.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000630255 ๒๕ เม.ย. ๖๐

373 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-763351 เดือน
กุมภาพันธ์ 2560

3.00                     3.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      3.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      3.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000630216 ๒๕ เม.ย. ๖๐

374 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าชุดความร้อน Brother  กกค.ต.๒ 3,074.77              3,074.77              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              3,074.77 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             3,074.77 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000640892 ๒๖ เม.ย. ๖๐

375 ค่าวัสดุส านักงาน ซ้ือวัสดุส านักงาน กกค.ต.2 1,858.88              1,858.88              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              1,858.88 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             1,858.88 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000641685 ๒๖ เม.ย. ๖๐

376 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าน้ ายาก าจัดวัชพืช 1,040.00              1,040.00              ตกลงราคา นายเชิดชัย จันธุรส               1,040.00 นายเชิดชัย จันธุรส              1,040.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000640656 ๒๖ เม.ย. ๖๐

377 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 4 กพ 7596

683.54                 683.54                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 683.54 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                683.54 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000639257 ๒๖ เม.ย. ๖๐

378 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 4 กพ 7596

932.04                 932.04                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 932.04 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                932.04 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000638404 ๒๖ เม.ย. ๖๐

379 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 4 กพ 7596

932.04                 932.04                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 932.04 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                932.04 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000638425 ๒๖ เม.ย. ๖๐

380 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 กจ 4096 นศ.

1,325.48              1,325.48              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,325.48 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,325.48 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000637759 ๒๖ เม.ย. ๖๐

381 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 กจ 4096

1,025.31              1,025.31              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,025.31 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,025.31 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000639189 ๒๖ เม.ย. ๖๐

382 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 2 กก 7093

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

              1,631.07 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,631.07 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000638130 ๒๖ เม.ย. ๖๐

383 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ 2กก-4217 กทม./
ติดตามงาน

1,099.51              1,099.51              ตกลงราคา บริษัทศรีรุ่งเรือง บริการ จ ากัด               1,099.51 บริษัทศรีรุ่งเรือง บริการ จ ากัด              1,099.51 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000643749 ๒๖ เม.ย. ๖๐

384 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 3 กร 2042

1,577.40              1,577.40              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,577.40 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,577.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000638493 ๒๖ เม.ย. ๖๐

385 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 3 กร 2042 กทม. 1,160.72              1,160.72              ตกลงราคา หจก.ภูเก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

              1,160.72 หจก.ภูเก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

             1,160.72 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000643900 ๒๖ เม.ย. ๖๐

386 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 3 กร 2044

1,503.91              1,503.91              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,503.91 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,503.91 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000637960 ๒๖ เม.ย. ๖๐

387 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 4 กจ 7721

1,551.11              1,551.11              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,551.11 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,551.11 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000638564 ๒๖ เม.ย. ๖๐

388 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน 
 3 กร 2044

1,367.08              1,367.08              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,367.08 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,367.08 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000638966 ๒๖ เม.ย. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

389 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 3 กร 7992

709.83                 709.83                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 709.83 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                709.83 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000639096 ๒๖ เม.ย. ๖๐

390 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 1 กต 4665.

1,376.46              1,376.46              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,376.46 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,376.46 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000637988 ๒๖ เม.ย. ๖๐

391 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 1 กต 4665

1,314.50              1,314.50              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,314.50 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,314.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000638897 ๒๖ เม.ย. ๖๐

392 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 กง 5163 นศ.

1,156.76              1,156.76              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,156.76 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,156.76 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000639031 ๒๖ เม.ย. ๖๐

393 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 กข 837 นศ.

920.15                 920.15                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 920.15 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                920.15 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000638611 ๒๖ เม.ย. ๖๐

394 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 นข 3553 นศ.

1,095.83              1,095.83              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,095.83 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,095.83 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000636470 ๒๖ เม.ย. ๖๐

395 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 1 กฮ 3602

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

              1,274.50 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,274.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000637530 ๒๖ เม.ย. ๖๐

396 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 กจ 3905 นศ.

1,156.76              1,156.76              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,156.76 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,156.76 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000638654 ๒๖ เม.ย. ๖๐

397 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 กจ 3905 นศ.

356.86                 356.86                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 356.86 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                356.86 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000637417 ๒๖ เม.ย. ๖๐

398 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 4 กฐ 3391

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

              1,198.03 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,198.03 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000637728 ๒๖ เม.ย. ๖๐

399 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 2 กว 6596

1,393.37              1,393.37              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,393.37 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,393.37 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000639065 ๒๖ เม.ย. ๖๐

400 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 2 กว 6596

957.93                 957.93                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 957.93 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                957.93 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000638317 ๒๖ เม.ย. ๖๐

401 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 4 กช 2047

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

              1,294.50 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,294.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000638232 ๒๖ เม.ย. ๖๐

402 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 4 กช 2047

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

              1,350.97 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,350.97 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000637653 ๒๖ เม.ย. ๖๐

403 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 4 กช 2047

1,261.92              1,261.92              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,261.92 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,261.92 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000639135 ๒๖ เม.ย. ๖๐

404 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 กธ 8315 นศ.

1,099.52              1,099.52              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,099.52 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,099.52 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000638027 ๒๖ เม.ย. ๖๐

405 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 กน 9036 นศ.

1,340.04              1,340.04              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,340.04 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,340.04 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000637930 ๒๖ เม.ย. ๖๐

406 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ กข 369 นศ. 410.10                 410.10                 ตกลงราคา หจก.ภูเก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

                 410.10 หจก.ภูเก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

                410.10 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000643852 ๒๖ เม.ย. ๖๐

407 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 3 กร 7986

983.82                 983.82                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 983.82 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                983.82 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000638344 ๒๖ เม.ย. ๖๐
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 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื
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หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต้) จ.นครศรธีรรมราช

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

408 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 4 กพ 7584

1,268.61              1,268.61              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,268.61 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,268.61 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000638374 ๒๖ เม.ย. ๖๐

409 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 4 กฐ 4202

1,524.82              1,524.82              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,524.82 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,524.82 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000639416 ๒๖ เม.ย. ๖๐

410 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 3 กร 7992

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

              1,190.94 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,190.94 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000638079 ๒๖ เม.ย. ๖๐

411 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 3 กร 7992

814.99                 814.99                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 814.99 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                814.99 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000638810 ๒๖ เม.ย. ๖๐

412 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 4 กฐ 3387

1,183.05              1,183.05              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,183.05 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,183.05 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000639299 ๒๖ เม.ย. ๖๐

413 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 2 กจ 175 กท

892.15                 892.15                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 892.15 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                892.15 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000637865 ๒๖ เม.ย. ๖๐

414 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 4 คพ7580

1,656.27              1,656.27              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,656.27 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,656.27 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000639368 ๒๖ เม.ย. ๖๐

415 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 4 กพ 7580 ก

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

              1,529.40 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,529.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000637367 ๒๖ เม.ย. ๖๐

416 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 1 กฮ 3591

968.62                 968.62                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 968.62 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                968.62 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000637834 ๒๖ เม.ย. ๖๐

417 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 4 กพ 7580

1,077.89              1,077.89              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,077.89 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,077.89 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000639238 ๒๖ เม.ย. ๖๐

418 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 1 กฮ 3591

1,156.76              1,156.76              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,156.76 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,156.76 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000638522 ๒๖ เม.ย. ๖๐

419 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 กพ 7214 นศ.

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

              1,249.01 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,249.01 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000637448 ๒๖ เม.ย. ๖๐

420 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 2 กว 6596

1,299.99              1,299.99              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,299.99 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,299.99 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000637489 ๒๖ เม.ย. ๖๐

421 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ กค-8894 นศ. 1,147.95              1,147.95              ตกลงราคา หจก. หวัไทรมนัสบริการ               1,147.95 หจก. หวัไทรมนัสบริการ              1,147.95 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000641724 ๒๖ เม.ย. ๖๐

422 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 4 กจ 7723

841.17                 841.17                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 841.17 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                841.17 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000637687 ๒๖ เม.ย. ๖๐

423 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 1 กธ 6626 ก

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

              1,045.09 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,045.09 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000638046 ๒๖ เม.ย. ๖๐

424 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 1 กธ 6626 ก

1,299.99              1,299.99              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,299.99 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,299.99 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000637898 ๒๖ เม.ย. ๖๐

425 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 4 กจ 7723

1,051.60              1,051.60              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,051.60 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,051.60 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000638754 ๒๖ เม.ย. ๖๐

426 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ 1กธ 6626 กทม. 
ปฏิบติังาน กฟจ.พง.

1,425.60              1,425.60              ตกลงราคา หจก.ภูทองเซอร์วิส               1,425.60 หจก.ภูทองเซอร์วิส              1,425.60 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000642180 ๒๖ เม.ย. ๖๐

427 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 4กย 9175 กทม.ฝปบ.ต.2 1,076.46              1,076.46              ตกลงราคา บริษัท แสตนดาร์ดออยล์ 
(1990)

              1,076.46 บริษัท แสตนดาร์ดออยล์ 
(1990)

             1,076.46 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000640082 ๒๖ เม.ย. ๖๐

หนา้ที ่25 จาก 29



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

428 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ กน 1700 นศ ตรวจระบบจ าหน่าย 773.70                 773.70                 ตกลงราคา บ.ขนอมแสงดาว 888 จก.                  773.70 บ.ขนอมแสงดาว 888 จก.                 773.70 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000643275 ๒๖ เม.ย. ๖๐

429 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 4 กย 4606 กทม. แก้ไข 
115 KV

486.02                 486.02                 ตกลงราคา หจก.ภูเก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

                 486.02 หจก.ภูเก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

                486.02 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000643912 ๒๖ เม.ย. ๖๐

430 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 81-8273 ลพ.

2,800.99              2,800.99              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              2,800.99 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             2,800.99 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000636659 ๒๖ เม.ย. ๖๐

431 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 นข 303 นศ.

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

              1,350.97 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,350.97 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000637794 ๒๖ เม.ย. ๖๐

432 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 4 กฐ 4202

1,577.40              1,577.40              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,577.40 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,577.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000639385 ๒๖ เม.ย. ๖๐

433 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 4 กฐ 4202

1,579.29              1,579.29              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,579.29 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,579.29 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000638192 ๒๖ เม.ย. ๖๐

434 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง 1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน 
 4 กย 7336

586.27                 586.27                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 586.27 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                586.27 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000639704 ๒๖ เม.ย. ๖๐

435 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพทป์ระจ าเดือนม.ีค. 60 
076-582175

390.45                 390.45                 ตกลงราคา บริษัททโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                  390.45 บริษัททโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                 390.45 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000640538 ๒๖ เม.ย. ๖๐

436 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. ค่าซ่อมเคร่ืองปรับากาศ 2,250.00              2,250.00              ตกลงราคา นายพิศาล ค าพุทธ               2,250.00 นายพิศาล ค าพุทธ              2,250.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000641085 ๒๖ เม.ย. ๖๐

437 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร(โชคชัย) 3,935.00              3,935.00              ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ               3,935.00 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ              3,935.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000647341 ๒๗ เม.ย. ๖๐

438 ค่าวัสดุส านักงาน TผงหมึกBrotherรุ่นMFC7450จ านวน
2@1,900.-บาท/กซข.ต.2

3,551.40              3,551.40              ตกลงราคา หจก.ไฮเทคออโตเมชั่นแอนด์
เซอร์วิส

              3,551.40 หจก.ไฮเทคออโตเมชั่นแอนด์
เซอร์วิส

             3,551.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000650750 ๒๗ เม.ย. ๖๐

439 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง16-31 มี.ค  60/ทะเบยีน
 4 กพ 7583

1,452.93              1,452.93              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,452.93 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,452.93 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000650983 ๒๗ เม.ย. ๖๐

440 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน 
กจ 3905 นศ.

491.91                 491.91                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 491.91 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                491.91 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000650259 ๒๗ เม.ย. ๖๐

441 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ กน-9036 นศ ใช้งานทั่วไป 771.50                 771.50                 ตกลงราคา หจก.วิยะดาปโิตรเลียม 
(2000)

                 771.50 หจก.วิยะดาปโิตรเลียม 
(2000)

                771.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000648560 ๒๗ เม.ย. ๖๐

442 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน 
กจ 4629 นศ.

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

              1,035.60 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,035.60 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000650235 ๒๗ เม.ย. ๖๐

443 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง16-31 มี.ค  60/ทะเบยีน
 4 กพ 7583

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

              1,501.62 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,501.62 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000650401 ๒๗ เม.ย. ๖๐

444 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง16-31 มี.ค  60/ทะเบยีน
 4 กพ 7581

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

              1,527.51 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,527.51 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000650704 ๒๗ เม.ย. ๖๐

445 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง16-31 มี.ค  60/ทะเบยีน
 4 กย 7203

917.64                 917.64                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 917.64 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                917.64 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000650888 ๒๗ เม.ย. ๖๐

446 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง16-31 มี.ค  60/ทะเบยีน
 4 กย 7203

1,505.40              1,505.40              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,505.40 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,505.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000651091 ๒๗ เม.ย. ๖๐

447 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง16-31 มี.ค  60/ทะเบยีน
 4 กพ 7581

1,179.23              1,179.23              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,179.23 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,179.23 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000651111 ๒๗ เม.ย. ๖๐

หนา้ที ่26 จาก 29



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

448 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 4 กพ 7593

1,656.96              1,656.96              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,656.96 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,656.96 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000650293 ๒๗ เม.ย. ๖๐

449 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง16-31 มี.ค  60/ทะเบยีน
 4 กพ 7593

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

              1,527.51 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,527.51 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000650676 ๒๗ เม.ย. ๖๐

450 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง16-31 มี.ค  60/ทะเบยีน
 4 กพ 7593

1,605.87              1,605.87              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,605.87 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,605.87 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000650814 ๒๗ เม.ย. ๖๐

451 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง16-31 มี.ค  60/ทะเบยีน
 4 กจ 7723

866.66                 866.66                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 866.66 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                866.66 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000650857 ๒๗ เม.ย. ๖๐

452 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง16-31 มี.ค  60/ทะเบยีน
 4 กพ 7723

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

              1,216.83 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,216.83 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000650372 ๒๗ เม.ย. ๖๐

453 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง16-31 มี.ค  60/ทะเบยีน
 4 กจ 7723

841.17                 841.17                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 841.17 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                841.17 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000650909 ๒๗ เม.ย. ๖๐

454 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง16-31 มี.ค  60/ทะเบยีน
 กง 4148

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

              1,294.50 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,294.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000650571 ๒๗ เม.ย. ๖๐

455 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง16-31 มี.ค  60/ทะเบยีน
 กง 4148

1,478.42              1,478.42              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,478.42 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,478.42 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000651022 ๒๗ เม.ย. ๖๐

456 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง16-31 มี.ค  60/ทะเบยีน
 4 กย 7195

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

              1,605.18 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,605.18 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000650602 ๒๗ เม.ย. ๖๐

457 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน 
กน 1698 นศ.

1,320.39              1,320.39              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,320.39 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,320.39 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000650185 ๒๗ เม.ย. ๖๐

458 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง16-31 มี.ค  60/ทะเบยีน
 4 กจ 7723

1,475.73              1,475.73              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,475.73 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,475.73 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000650548 ๒๗ เม.ย. ๖๐

459 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง16-31 มี.ค  60/ทะเบยีน
 กน 1698 นศ.

906.15                 906.15                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 906.15 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                906.15 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000650652 ๒๗ เม.ย. ๖๐

460 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง16-31 มี.ค  60/ทะเบยีน
 กน 1698 นศ.

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

              1,045.09 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,045.09 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000650945 ๒๗ เม.ย. ๖๐

461 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง16-31 มี.ค  60/ทะเบยีน
 กน 1698 นศ.

1,129.05              1,129.05              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,129.05 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,129.05 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000651131 ๒๗ เม.ย. ๖๐

462 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง16-31 มี.ค  60/ทะเบยีน
 4 กย 7190

1,760.52              1,760.52              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,760.52 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,760.52 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000650743 ๒๗ เม.ย. ๖๐

463 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง16-31 มี.ค  60/ทะเบยีน
 1 กธ 6626

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

              1,449.84 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,449.84 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000650721 ๒๗ เม.ย. ๖๐

464 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง16-31 มี.ค  60/ทะเบยีน
 4 กจ 7728

1,423.95              1,423.95              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,423.95 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,423.95 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000650510 ๒๗ เม.ย. ๖๐

465 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน 
บบ 4182 นศ.

1,137.22              1,137.22              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,137.22 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,137.22 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000649888 ๒๗ เม.ย. ๖๐

466 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง16-31 มี.ค  60/ทะเบยีน
 กจ 4628 นศ.

957.93                 957.93                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 957.93 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                957.93 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000650441 ๒๗ เม.ย. ๖๐

467 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง16-31 มี.ค  60/ทะเบยีน
 กจ 4628 นศ.

560.78                 560.78                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 560.78 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                560.78 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000650966 ๒๗ เม.ย. ๖๐

468 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน 
ผค 1836 นศ.

1,119.65              1,119.65              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,119.65 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,119.65 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000649921 ๒๗ เม.ย. ๖๐

469 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง16-31 มี.ค  60/ทะเบยีน
 กน 1699 นศ.

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

              1,242.72 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,242.72 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000650488 ๒๗ เม.ย. ๖๐

470 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง16-31 มี.ค  60/ทะเบยีน
 4 กย 7203

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

              1,113.27 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,113.27 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000650531 ๒๗ เม.ย. ๖๐

471 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง1-15 เม.ย  60/ทะเบยีน
 81-6718 นศ.

1,306.60              1,306.60              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,306.60 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,306.60 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000649315 ๒๗ เม.ย. ๖๐

472 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ใบส่ังซ่อม 4003395974 ผิด 978.51                 978.51                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 978.51 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                978.51 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000651183 ๒๗ เม.ย. ๖๐

473 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง16-31 มี.ค  60/ทะเบยีน
 กพ 6033 นศ.

1,579.29              1,579.29              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,579.29 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,579.29 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000650421 ๒๗ เม.ย. ๖๐

474 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง16-31 มี.ค  60/ทะเบยีน
 กพ 6033 นศ.

1,423.95              1,423.95              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,423.95 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,423.95 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000650761 ๒๗ เม.ย. ๖๐

475 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง16-31 มี.ค  60/ทะเบยีน
 กพ 6033 นศ.

1,706.12              1,706.12              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,706.12 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,706.12 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000651049 ๒๗ เม.ย. ๖๐

476 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันเชื้อเพลิง16-31 มี.ค  60/ทะเบยีน
 กพ 6038 นศ.

1,915.86              1,915.86              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,915.86 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,915.86 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000650789 ๒๗ เม.ย. ๖๐

477 คชจ. ประชุมชี้แจง ต.2กซข(บน.)1388/2560ลว.7เม.ย.
2560/ผบน.กซข.ต.2

1,500.00              1,500.00              ตกลงราคา น.ส.วิภา วงประสูต               1,500.00 น.ส.วิภา วงประสูต              1,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000647173 ๒๗ เม.ย. ๖๐

478 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าใช้โทรศัพท ์ผคฟ.ภก.-ม.ค.60 48.00                   48.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    48.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   48.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000649377 ๒๗ เม.ย. ๖๐

479 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าใช้โทรศัพท ์ศูนย์ฯ ภูเก็ต-ม.ค.60 286.00                 286.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  286.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 286.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000649428 ๒๗ เม.ย. ๖๐

480 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าใช้โทรศัพท ์Fax ศูนย์ฯ ภูเก็ต-ม.ค.60 9.00                     9.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      9.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      9.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000649468 ๒๗ เม.ย. ๖๐

481 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าใช้โทรศัพท ์ศูนย์ฯ ภูเก็ต-มี.ค.60 344.00                 344.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  344.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 344.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000649763 ๒๗ เม.ย. ๖๐

482 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าใช้โทรศัพท ์Fax ศูนย์ฯ ภูเก็ต-มี.ค.60 16.00                   16.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    16.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   16.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000649827 ๒๗ เม.ย. ๖๐

483 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าใช้บริการโทรศัพท ์ผคฟ.ภก-ก.พ.60 63.00                   63.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    63.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   63.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000649546 ๒๗ เม.ย. ๖๐

484 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าใช้โทรศัพท ์ผคฟ.ภก-มี.ค.60 117.00                 117.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  117.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 117.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000649672 ๒๗ เม.ย. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

485 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท0์75-702716ประจ าเดือน
มี.ค.60

2,613.45              2,613.45              ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)               2,613.45 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)              2,613.45 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000645520 ๒๗ เม.ย. ๖๐

486 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ สฟฟ.ตป. 24,700.00            24,700.00            ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แสงชัย
เทคนิคอล

            24,700.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แสงชัย
เทคนิคอล

           24,700.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000646154 ๒๗ เม.ย. ๖๐

487 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ทะเบยีน 4กพ-7596 กท 922.95                 922.95                 ตกลงราคา บริษัทโชคธนเศรษฐ์ ออยล์ 
จ ากัด

                 922.95 บริษัทโชคธนเศรษฐ์ ออยล์ 
จ ากัด

                922.95 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000679096 ๒๘ เม.ย. ๖๐

488 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ทะเบยีน กจ 4096 นศ. 933.99                 933.99                 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัย
ตะกั่วป่

                 933.99 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัย
ตะกั่วป่

                933.99 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000684514 ๒๘ เม.ย. ๖๐

489 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามัน 3 กร 2042 กทม. 974.52                 974.52                 ตกลงราคา หจก.หว้ยยอด เอสทพีี เซอร์วิส                  974.52 หจก.หว้ยยอด เอสทพีี เซอร์วิส                 974.52 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000654699 ๒๘ เม.ย. ๖๐

490 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ กง-5163 นศ ตรวจสอบมิเตอร์ 1,365.52              1,365.52              ตกลงราคา บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน)               1,365.52 บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน)              1,365.52 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000683763 ๒๘ เม.ย. ๖๐

491 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ 1กช 6626 กทม. 1,350.50              1,350.50              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัย
ตะกั่วป่

              1,350.50 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัย
ตะกั่วป่

             1,350.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000656233 ๒๘ เม.ย. ๖๐

492 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ 1กส6626กทม. 1,431.53              1,431.53              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัย
ตะกั่วป่

              1,431.53 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัย
ตะกั่วป่

             1,431.53 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000688204 ๒๘ เม.ย. ๖๐

493 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน ผค.1836นศ.ใช้
ตรวจระบบLBS

728.46                 728.46                 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดหอสุวรรณ์
การปโิตรเ

                 728.46 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดหอสุวรรณ์
การปโิตรเ

                728.46 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000653523 ๒๘ เม.ย. ๖๐

494 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ พค 1836 นศ. 1,009.72              1,009.72              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัย
ตะกั่วป่

              1,009.72 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัย
ตะกั่วป่

             1,009.72 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000688053 ๒๘ เม.ย. ๖๐

495 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ กจ 9198 นศ. 1,550.00              1,550.00              ตกลงราคา นายด ารงค์  รักษาชัย               1,550.00 นายด ารงค์  รักษาชัย              1,550.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000653857 ๒๘ เม.ย. ๖๐

496 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ กน 1705 นศ. 5,800.00              5,800.00              ตกลงราคา นายด ารงค์  รักษาชัย               5,800.00 นายด ารงค์  รักษาชัย              5,800.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000653886 ๒๘ เม.ย. ๖๐

497 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ กพ 6033 นศ. 1,550.00              1,550.00              ตกลงราคา นายด ารงค์  รักษาชัย               1,550.00 นายด ารงค์  รักษาชัย              1,550.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000653910 ๒๘ เม.ย. ๖๐

498 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ กจ 9194 นศ. 1,850.00              1,850.00              ตกลงราคา นายโชคดี จันทร์ส าเร็จ(อู่ช.
สยามเซอร

              1,850.00 นายโชคดี จันทร์ส าเร็จ(อู่ช.
สยามเซอร

             1,850.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000656234 ๒๘ เม.ย. ๖๐

499 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ 11,225.00            11,225.00            ตกลงราคา นายด ารงค์  รักษาชัย             11,225.00 นายด ารงค์  รักษาชัย            11,225.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000656273 ๒๘ เม.ย. ๖๐

500 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ กน 1700 นศ. 1,550.00              1,550.00              ตกลงราคา นายด ารงค์  รักษาชัย               1,550.00 นายด ารงค์  รักษาชัย              1,550.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000656305 ๒๘ เม.ย. ๖๐

501 ค่าน้ าประปา ค่าน ้าประปา เม.ย.60*สฟฟ.ปต 1,137.41              1,137.41              ตกลงราคา ส านักงานประปาภูเก็ต               1,137.41 ส านักงานประปาภูเก็ต              1,137.41 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000683369 ๒๘ เม.ย. ๖๐

502 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพทข์อง สถานี 2.เดือน มค.
60(340088)

34.20                   34.20                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    34.20 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   34.20 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000654282 ๒๘ เม.ย. ๖๐

503 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์No.075692205 เดือน
มีนาคม 2560

48.45                   48.45                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                    48.45 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                   48.45 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000673643 ๒๘ เม.ย. ๖๐

504 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-763328 ม.ค 60 
ประจ ากอง

66.00                   66.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    66.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   66.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000653867 ๒๘ เม.ย. ๖๐

505 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-763328 ก.พ 60 
ประจ ากอง

12.00                   12.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    12.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   12.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000654777 ๒๘ เม.ย. ๖๐

506 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-763345 ธ.ค 59 
ผบฟ.

96.00                   96.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    96.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   96.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000653739 ๒๘ เม.ย. ๖๐

507 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-763345 ม.ค 60 
ผบฟ.

133.50                 133.50                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  133.50 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 133.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000654914 ๒๘ เม.ย. ๖๐

508 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าผ้าหมึกแคนนอล/ผสส.กอก.ต.2 7,850.47              7,850.47              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              7,850.47 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             7,850.47 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000680713 ๓๐ เม.ย. ๖๐

509 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าอุปกรณ์เคร่ืองเขียน/ผสส.กอก.ต.2 2,327.10              2,327.10              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              2,327.10 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             2,327.10 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000680789 ๓๐ เม.ย. ๖๐

510 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ กง.4148 นศ 724.36                 724.36                 ตกลงราคา บริษัท ซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)                  724.36 บริษัท ซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)                 724.36 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000680925 ๓๐ เม.ย. ๖๐

511 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ กพ 6033 นศ.ติดตาม
งานก่อสร้างสฟ.กพง

1,425.90              1,425.90              ตกลงราคา นางสมพิศ  ศรีทองกุล               1,425.90 นางสมพิศ  ศรีทองกุล              1,425.90 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000692646 ๓๐ เม.ย. ๖๐

512 ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์ ค่าปา้ยไวนิลประชาสัมพันธ์/ผสส.กอก.ต.2 990.00                 990.00                 ตกลงราคา แต้มสี ปร้ินทแ์อนด์ไซน์                  990.00 แต้มสี ปร้ินทแ์อนด์ไซน์                 990.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000680848 ๓๐ เม.ย. ๖๐

513 ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์ ค่าปา้ยไวนิลประชาสัมพันธ์/ผสส.กอก.ต.2 1,650.00              1,650.00              ตกลงราคา แต้มสี ปร้ินทแ์อนด์ไซน์               1,650.00 แต้มสี ปร้ินทแ์อนด์ไซน์              1,650.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2000680882 ๓๐ เม.ย. ๖๐

514 ตู้บานเล่ือน 4,733.64              4,733.64              ตกลงราคา บริษัท เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ 
มอลล์ (2012) จ ากัด

              4,733.64 บริษัท เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ 
มอลล์ (2012) จ ากัด

             4,733.64 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000040396 ๔ เม.ย. ๖๐

515 ติดต้ังระบบเครือข่ายNetwork(ภก.) 58,280.00            58,280.00            ตกลงราคา บ ีเบรน คอมพิวเตอร์             58,280.00 บ ีเบรน คอมพิวเตอร์            58,280.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000042517 ๑๐ เม.ย. ๖๐

516 ติดต้ังระบบเครือข่ายNetwork(พง.) 49,380.00            49,380.00            ตกลงราคา บ ีเบรน คอมพิวเตอร์             49,380.00 บ ีเบรน คอมพิวเตอร์            49,380.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000042517 ๑๐ เม.ย. ๖๐

517 ติดต้ังระบบเครือข่ายNetwork(ถลาง) 70,780.00            70,780.00            ตกลงราคา บ ีเบรน คอมพิวเตอร์             70,780.00 บ ีเบรน คอมพิวเตอร์            70,780.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000042517 ๑๐ เม.ย. ๖๐

518 ติดต้ัง Network Fiber Optic&LAN (หคง.) 77,980.00            77,980.00            ตกลงราคา ร้านพีซีซัพพลาย             77,980.00 ร้านพีซีซัพพลาย            77,980.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000042524 ๑๐ เม.ย. ๖๐

519 ติดต้ังระบบ Network LAN กฟส.หท. 44,700.00            44,700.00            ตกลงราคา ร้านพีซีซัพพลาย             44,700.00 ร้านพีซีซัพพลาย            44,700.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000042524 ๑๐ เม.ย. ๖๐

520 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 4,500.00              4,500.00              ตกลงราคา ร้านมีดีเฟอร์นิเจอร์               4,500.00 ร้านมีดีเฟอร์นิเจอร์              4,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000043077 ๑๐ เม.ย. ๖๐

521 ซ้ือโต๊ะท างาน 4,654.20              4,654.20              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามจัสมิน               4,654.20 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามจัสมิน              4,654.20 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000043082 ๑๐ เม.ย. ๖๐

522 เก้าอี้ท างาน 3,074.77              3,074.77              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามจัสมิน               3,074.77 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามจัสมิน              3,074.77 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000043082 ๑๐ เม.ย. ๖๐

523 ซ้ือเคร่ืองวัดระยะทางเลเซอร์ 18,598.13            18,598.13            ตกลงราคา บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์
 จ ากัด

            18,598.13 บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์
 จ ากัด

           18,598.13 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000044215 ๑๒ เม.ย. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

524 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ 9,948.60              9,948.60              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามจัสมิน               9,948.60 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามจัสมิน              9,948.60 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000044218 ๑๒ เม.ย. ๖๐

525 ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน 3,897.20              3,897.20              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามจัสมิน               3,897.20 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามจัสมิน              3,897.20 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000044218 ๑๒ เม.ย. ๖๐

526 ตู้เก็บเคร่ืองมือ 3,317.76              3,317.76              ตกลงราคา บ.เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์มอลล์
(2012)จก.

              3,317.76 บ.เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์มอลล์
(2012)จก.

             3,317.76 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000049171 ๒๗ เม.ย. ๖๐
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