
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

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

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

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

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

6. ยูแคล้มป ์สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โร๊ป คล้ิฟ)

หนา้ที ่1 จาก 4



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

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

7. สลักหว่ง แบบธรรมดาเด่ียว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.

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

7 เมษายน 2560

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

7 เมษายน 2560

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

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.

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

๒. ทอ่พีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216

หนา้ที ่2 จาก 4



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          ตกลงราคา

บจก.อมรส่ือสารแอนด์อีเลคโทรนิคส์ 271,245.- บาท

เปน็ผู้ทมีีคุณสมบติั,สเปค
ถูกต้อง และเสนอราคา

ต่ าที่สุด

ใบส่ังซ้ือ 3001276320

ลว. 20 เม.ย.60

ซ้ือเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุแบบติดรถยนต์ 15 ชุด

อนุมัติ อก.รส.ต.2    
ลว. 11 เม.ย.60

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

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

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

ราคาต่ าที่สุด และมี
คุณสมบติัและสเปค

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

11-เม.ย.-60

จ้างร้ือถอนและติดต้ังวิทยุควบคุมอุปกรณ์ สถานีไฟฟ้าทุ่งสง 
(Indoor Type) หลังจากก่อสร้างสถานีแล้วเสร็จ

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

ราคาต่ าที่สุด และมี
คุณสมบติัและสเปค

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

หจก.มิตรส่งเสริม เอ็นจิเนียร่ิง147,665 บาท(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

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

จัดซ้ือโครงเหล็กเสาอากาศ งบลงทนุประจ าป ี2560 “หมวด
ส ารองกรณีจ าเปน็เร่งด่วน” โดยวิธีตกลงราคา

3.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด มิตรส่งเสริม เอ็นจิเนียร่ิง เสนอราคา
เปน็เงิน338,655.00 บาท

เนื่องจากเปน็ผู้เสนอ
ราคาที่มีคุณสมบติัและ
รายละเอียดเทคนิค

ถูกต้อง ตามเง่ือนไขที่
ก าหนด และเสนอราคา
ต่ าสุด ไม่เกินราคากลาง

ใบส่ังซ้ือ 3001276338 ลว.
20 เม.ย.2560

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

1.บริษัท เอื้อวิทยา จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาเปน็เงิน 
278,200.00 บาท
2.บริษัท ณัฐรัชการค้า จ ากัด เสนอราคาเปน็เงิน 
327,527.00 บาท

จัดซ้ืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 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)ี

ใบส่ังซ้ือ 3001277978 
ลว. 25 เม.ย. 2560

เคร่ืองปอ้งกันไฟกระโชก (Surge Protection) 6 ชุด 1. หจก.ดดเมสติก อ็นจิเนียร่ิง เสนอ 210,000.-บาท
(ไม่รวมภาษ)ี
2. บริษัท สตาบลิ จ ากัด เสนอราคา 111,000.-บาท
(ไม่รวมภาษ)ี
3. Victor point Co.,Ltd. เสนอราคา 228,000.-บาท
(ไม่รวมภาษ)ี

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

เปน็ผู้ทมีีคุณสมบติั,สเปค
ถูกต้อง และเสนอราคา

ต่ าที่สุด

หนา้ที ่3 จาก 4



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          ตกลงราคาจัดซ้ือบชุชิ่งส 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

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)

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

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

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)
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