
แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ
1           287,776.50           287,776.50 ประกวด

ราคา 
e-Auction

          287,776.50           287,776.50 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด           286,032.40

2. บริษัท อีร่า จ ากัด           277,311.90

3. บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี 
จ ากัด

          286,642.50

4. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด           272,079.60 บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด          272,079.60 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

2        2,855,090.63        2,557,922.63 ประกวดราคา

            42,051.00             37,845.90 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            42,051.00 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

          563,676.00           544,886.80 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

          582,465.20

จัดซ้ือพัสดุรอง ป ี2559 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย (Form No. 
93-6 สเปค R-911/2546) จ านวน 4 รายการ (คร้ังที่ 2) ตาม
ประกวดราคาเลขที่ PEA(S2) 042/2559 ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  (วงเงินจัดซ้ือรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หมายเหตุ : เดือนมิถุนายน 
มี 1 บริษัท  ได้จัดท าสัญญา
ซ้ือพัสดุแล้ว คือ บริษัท ซิสเต็ม 
3 จ ากัด ท าสัญญาซ้ือพัสดุ 
จ านวน 1 รายการ ส่วนอีก 2 
บริษัท ผู้ขายยังไม่ได้มาท าสัญญา
 คือ บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด 
จ านวน 2 รายการ และ บริษัท 
อีร่า จ ากัด จ านวน 1 รายการ

๒. แร็ค 3x200 มม. (3x8 นิ้ว) แบบหลังย่ืน

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
039/2560 ลงวันที่ 
21 มิถุนายน 2560

จัดซ้ือพัสดุรองตามแผนป ี๒๕๖๐ และ ป ี๒๕๕๙ (ปรับแผนคร้ังที่ 
๑/๒๕๕๙) ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จ านวน ๑๙ รายการ 
(วงเงินจัดซ้ือรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หมายเหตุ : เดือนมิถุนายน 
มี 2 บริษัท  ได้จัดท าสัญญา
ซ้ือพัสดุแล้ว คือ บริษัท ซิสเต็ม 
3 จ ากัด ท าสัญญาซ้ือพัสดุ 
จ านวน 4 รายการ และ หา้ง
หุ้นส่วน ส.กมลเทรดด้ิง ท า
สัญญาซ้ือพัสดุ จ านวน 1 
รายการ ส่วนอีก 1 บริษัท 
ผู้ขายยังไม่ได้มาท าสัญญา คือ 
บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพพลาย
 แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด จ านวน 9
 รายการ (ยกเลิกการจัดซ้ือ 5 
รายการ)

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

วันที่ 30 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

๑. พีจ.ีคอนเนคเตอร์สลักคู่ AL;,ALLOY,ACSR 16-70 ต.มม.

๒. พีจ.ี คอนเนคเตอร์สลักคู่ ส าหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัล
ลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.

หนา้ที ่1 จาก 11



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

2. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด           541,128.96 บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด          541,128.96 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

3. บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

          597,496.56

       1,574,002.10        1,361,527.92 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

       1,333,822.41 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

      1,333,822.41 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

2. บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

       1,290,285.18

            91,189.68             86,028.00 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

          107,535.00

2. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด             73,123.80 บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด            73,123.80 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

            29,719.25             28,424.55 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            44,137.50

2. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด             24,128.50 บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด            24,128.50 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

            23,540.00             13,794.44 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            18,832.00 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

2. บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

            18,832.00

            44,854.40             42,902.72 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            52,489.92 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

2. บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

            32,902.50

            91,228.20             72,951.42 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            99,891.99 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

2. บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

            90,810.90

              8,025.00               7,511.40 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

              8,346.00 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

๑๔. หลอดต่อสายชนิดบบี ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.

๑๕. หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนม่า ส าหรับสายอลูมิเนียม 50
 ต.มม.

๑๗. หางปลา เจาะรู AL 185 ต.มม.

๑๐. คอนเนคเตอร์ชนิดบบี AL70-95.แยก AL 16-35 ต.มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
027/2560 ลงวันที่ 
9 มิถุนายน 2560

๑๑. คอนเนคเตอร์ชนิดบบี AL 70-95 ต.มม. แยก CU 6-10 
ต.มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
027/2560 ลงวันที่ 
9 มิถุนายน 2560

๑๓. หลอดต่อสายชนิดบบี ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
027/2560 ลงวันที่ 
9 มิถุนายน 2560

๕. คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม. สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
025/2560 ลงวันที่ 
14 มิถุนายน 2560

หนา้ที ่2 จาก 11



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

          386,805.00           362,049.48 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

          336,520.35

2. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด           290,877.36 บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด          290,877.36 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

3. บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

          291,650.97

3        8,595,845.00        9,633,498.90 ประกวดราคา

       2,884,185.00        3,159,784.90 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด        2,973,915.20 บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด       2,973,915.20 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

2. บริษัท อีร่า จ ากัด        3,054,031.45

3. บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี 
จ ากัด

       3,005,961.70

4. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด        3,044,417.50

5. บริษัท คิม พาวเวอร์ จ ากัด        3,204,650.00

          217,210.00           247,170.00 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด           239,380.40

2. บริษัท อีร่า จ ากัด           254,660.00

3. บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี 
จ ากัด

          236,384.40 บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี จ ากัด          236,384.40 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

4. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด           239,680.00

5. บริษัท คิม พาวเวอร์ จ ากัด           269,640.00

       4,381,650.00        5,010,810.00 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด        4,691,736.00

๒. แร็ค 3x200 มม. (3x8 นิ้ว) แบบหลังย่ืน

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
030/2560 ลงวันที่ 
12 มิถุนายน 2560

๓. แร็ค 4x200 มม. (4x8 นิ้ว) แบบหลังย่ืน

๑๘. สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
027/2560 ลงวันที่ 
9 มิถุนายน 2560

จัดซ้ือพัสดุรองป ี๒๕๖๐ ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย (Form No. 
๙๓-๖) จ านวน ๔ รายการ  (วงเงินจัดซ้ือรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๑. แร็ค 2x200 มม. (2x8 นิ้ว) แบบหลังย่ืน สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
031/2560 ลงวันที่ 
7 มิถุนายน 2560

หนา้ที ่3 จาก 11



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

2. บริษัท อีร่า จ ากัด        4,374,909.00 บริษัท อีร่า จ ากัด       4,374,909.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

3. บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี 
จ ากัด

       4,377,156.00

4. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด        4,808,580.00

5. บริษัท คิม พาวเวอร์ จ ากัด        5,055,750.00

       1,112,800.00        1,215,734.00 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด        1,135,056.00

2. บริษัท อีร่า จ ากัด        1,065,506.00

3. บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี 
จ ากัด

       1,190,696.00

4. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด        1,048,814.00 บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด       1,048,814.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

4        2,319,974.00        2,260,789.30 ประกวดราคา

          835,670.00           835,541.60 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

          840,399.40

2. บริษัท ธนัตพร การค้า จ ากัด           840,399.40

3. บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด (มหาชน)

          835,541.60 บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด (มหาชน)

         835,541.60 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

       1,444,500.00        1,396,350.00 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

       1,405,980.00

2. บริษัท ธนัตพร การค้า จ ากัด        1,405,980.00

3. บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด (มหาชน)

       1,396,350.00 บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด (มหาชน)

      1,396,350.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

            39,804.00             28,897.70 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            31,843.20

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
043/2560 ลงวันที่ 
26 มิถุนายน 2560

๒. ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม. (หน่วย : กก.)

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
043/2560 ลงวันที่ 
26 มิถุนายน 2560

๓. ลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม. (หน่วย : เมตร)

๔. ที่จับลูกรอก ส าหรับลูกรอกแรงต่ าแบบ ข (แบบ 53-2) มอก.
227

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
033/2560 ลงวันที่ 
9 มิถุนายน 2560

จัดซ้ือพัสดุรองป ี๒๕๖๐ ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Form 
No. ๐๔-๒) จ านวน ๓ รายการ  (วงเงินจัดซ้ือรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๑. ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม. (หน่วย : กก.)

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
032/2560 ลงวันที่ 
6 มิถุนายน 2560

หนา้ที ่4 จาก 11



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

2. บริษัท ธนัตพร การค้า จ ากัด  31,843.20 

3. บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด (มหาชน)

            28,857.90 บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด (มหาชน)

           28,857.90 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

5           200,368.20           162,187.61 สอบราคา

            25,423.20             20,704.50 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            17,943.90

2. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด             20,566.47

3. บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

            12,974.82 บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

           12,974.82 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

                 577.80                  589.36 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

                 963.00

2. บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

                 589.36 บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

                589.36 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
เทา่กับราคากลาง

          100,002.20             79,527.11 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            78,647.14

ใบส่ังซ้ือ (PO) เลขที่ 
3001299408 ลงวันที่      
26 มิถุนายน 2560

๙. หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนม่า ส าหรับสายอลูมิเนียม 50 
ต.มม.

จัดซ้ือพัสดุรองป ี๒๕๖๐ (ปรับแผนคร้ังที่ ๑/๒๕๖๐) จัดซ้ือพัสดุ
รองป ี๒๕๖๐ และจัดซ้ือพัสดุรองป ี๒๕๕๙ (ปรับแผนคร้ังที่ ๑/
๒๕๕๙) ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Form No.๑๒-๒) 
จ านวน ๑๔ รายการ (วงเงินจัดซ้ือรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หมายเหตุ : เดือนมิถุนายน 
มี 2 บริษัท  ได้จัดท าใบส่ังซ้ือ 
(PO) แล้ว คือ บริษัท ซิสเต็ม 3 
จ ากัด ท าใบส่ังซ้ือพัสดุ จ านวน 
3 รายการ และ บริษัท เบสท ์
เว็นเดอร์ ซัพพลาย แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด ท าใบส่ังซ้ือพัสดุ 
จ านวน 2 รายการ ส่วนอีก 1 
บริษัท ผู้ขายยังไม่ได้มาท าสัญญา
 คือ หา้งหุ้นส่วน ส.กมลเทรดด้ิง
 จ านวน 9 รายการ

๕. คอนเนคเตอร์ชนิดบบีแบบเอช ส าหรับสายเข้าอลูมิเนียม 
50-95 ต.มม. สายแยกอลูมิเนียมหรือทองแดง 50-95 ต.มม.

ใบส่ังซ้ือ (PO) เลขที่ 
3001299408 ลงวันที่      
26 มิถุนายน 2560

๖. หลอดต่อสายชนิดบบี รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
043/2560 ลงวันที่ 
26 มิถุนายน 2560

หนา้ที ่5 จาก 11



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

2. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด             76,997.20 บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด            76,997.20 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

3. บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

            79,527.11

            50,825.00             47,572.20 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            47,267.25

2. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด             46,759.00 บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด            46,759.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

3. บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

            47,572.20

            23,540.00             13,794.44 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            13,653.20

2. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด  12,947.00  บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด            12,947.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

3. บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

            13,794.44

6           300,402.77           300,595.79 สอบราคา

            10,114.23             10,114.23 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            11,997.57 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ๒. ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.

๑๔. หลอดต่อสายชนิดบบี ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.

ใบส่ังซ้ือ (PO) เลขที่ 
3001299624 ลงวันที่      
26 มิถุนายน 2560

จัดซ้ือพัสดุรอง จ านวน ๖๘ รายการ ส าหรับงานโครงการ คพส.
๙.๔ (วงเงินจัดซ้ือรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หมายเหตุ : เดือนมิถุนายน 
มี 1 บริษัท  ได้จัดท าใบส่ังซ้ือ 
(PO) แล้ว คือ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด
 รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส 
 ท าใบส่ังซ้ือพัสดุ จ านวน 4 
รายการ ส่วนอีก 1 บริษัท 
ผู้ขายยังไม่ได้มาท าสัญญา คือ 
หา้งหุ้นส่วน ส.กมลเทรดด้ิง 
จ านวน 33 รายการ

ใบส่ังซ้ือ (PO) เลขที่ 
3001299624 ลงวันที่      
26 มิถุนายน 2560

๑๑. หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนม่า ส าหรับสายอลูมิเนียม 
185 ต.มม.

ใบส่ังซ้ือ (PO) เลขที่ 
3001299624 ลงวันที่      
26 มิถุนายน 2560

หนา้ที ่6 จาก 11



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

              7,450.62               7,989.05 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

              7,959.94

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

              7,930.84 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์นภา 
คอนโทรล เซอร์วิส

             7,930.84 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

                 331.91                  385.20 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

              1,303.26               1,572.90 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

                 677.31                  856.00 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

              1,136.34               1,136.34 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

              1,392.61               1,252.33 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

                 222.45                  197.74 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

                 236.90                  216.68 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

            29,538.42             28,526.20 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

              4,046.74               3,980.40 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

              4,975.50 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

              9,152.78               9,052.20 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            10,812.35 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

              6,408.44               6,179.57 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

              8,490.45 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

                 404.46                  401.25 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

                 513.60 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

              2,130.16               1,954.89 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

              2,089.71 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

              3,100.86

                 232.83                  212.82 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

                 241.02 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

๑๖. สเตอร์รัพแคล้มปห์รือเบลแคล้มปฮ์อทไลน์ ส าหรับสายเมน
อลูมิเนียม 70-185ต.มม.เส้นผ่านศูนย์กลางสเตอร์รัพหรือเบลอลูมิ
เนียมอัลลอย/ทองแดง 9.25มม

๑๗. ฮอทไลน์แคล้มป ์ส าหรับสายเมนอลูมิเนียม 25-50ต.มม. 
สายแยกอลูมิเนียม/ทองแดง 25-50ต.มม.
๑๘. ฮอทไลน์แคล้มป ์ส าหรับสายเมนอลูมิเนียม 50-120ต.มม. 
สายแยกอลูมิเนียม/ทองแดง 35-95ต.มม.
๑๙. พีจ.ี คอนเนคเตอร์สลักคู่ ส าหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัล
ลอย และ อลูมิเนียม แกนเหล็ก 25-95ต.มม.

๒๑. คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 25-35ต.มม.

๑๐. เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ า 350-355แอมป ์ดิน 43620เบอร์ 2
หรือ บเีอส 88
๑๑. ฟิวส์ลิงค์ 33เควี 3แอมป ์EEI-NEMA แบบ K หรือแบบไฮเซิจ

๑๒. ฟิวส์ลิงค์ 33เควี 5-6แอมป ์EEI-NEMA แบบ K หรือแบบไฮ
เซิจส าหรับ 5แอมป์
๑๓. ฟิวส์ลิงค์ 33เควี 10แอมป ์EEI-NEMA แบบ K

๑๔. ฟิวส์สวิตซ์แรงต่ า 1x400แอมป ์500โวลท์

๑๕. สเตอร์รัพแคล้มปห์รือเบลแคล้มปฮ์อทไลน์ ส าหรับสายเมน
อลูมิเนียม 25-50ต.มม.เส้นผ่านศูนย์กลางสเตอร์รัพหรือเบลอลูมิ
เนียมอัลลอย/ทองแดง 6.50มม.

๖. ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404

ใบส่ังซ้ือ (PO) เลขที่ 
3001299225 ลงวันที่      
23 มิถุนายน 2560

๗. เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ า 80แอมป ์ดิน 43620เบอร์ 1หรือ บี
เอส 88
๘. เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ า 100แอมป ์ดิน 43620เบอร์ 1หรือ บี
เอส 88
๙. เอชอาร์ซีฟิวส์แรงต่ า 150-160แอมป ์ดิน 43620เบอร์1หรือ
 บเีอส 88
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

                 345.61

              1,035.67               1,100.99 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

              1,166.30 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

              1,399.56

              1,651.87               1,468.77 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

              2,189.22 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

              5,174.52

                 296.86                  314.32 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

                 513.60 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

                 939.25                  921.27 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

              1,123.50 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

              2,011.07               2,011.07 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

              2,247.00 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

              1,166.23               1,090.79 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

              2,263.05 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

            26,011.70             26,011.70 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            28,376.40 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

            41,382.25

            11,620.20             12,615.30 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            12,840.00

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

            12,519.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์นภา 
คอนโทรล เซอร์วิส

           12,519.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

            25,090.97             27,197.37 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            30,976.50

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

            26,639.79 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์นภา 
คอนโทรล เซอร์วิส

           26,639.79 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

            10,904.37             11,741.22 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            12,679.50 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

ใบส่ังซ้ือ (PO) เลขที่ 
3001299225 ลงวันที่      
23 มิถุนายน 2560

๔๑. สลักเกลียว เอ็ม 16x450มม.

ใบส่ังซ้ือ (PO) เลขที่ 
3001299225 ลงวันที่      
23 มิถุนายน 2560

 ๔๒. สลักเกลียว เอ็ม 16x500มม.

๒๘. หลอดต่อสายชนิดบบี รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185ต.มม.

๒๙. หลอดต่อสายชนิดบบี ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185ต.มม.

๓๐. หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนม่า ส าหรับสายอลูมิเนียม 50
ต.มม.

๓๒. ปรีฟอร์มเข้าปลายสาย ส าหรับเคเบลิอากาศ 33เควี 
อลูมิเนียม 185ต.มม.

๔๐. สลักเกลียว เอ็ม 16x400มม.

๒๔. คอนเนคเตอร์ชนิดบบีแบบเอชสายเข้าอลูมิเนียม 25-50
ต.มม.สายแยกอลูมิเนียมหรือทองแดง 2.5-6ต.มม.

๒๖. คอนเนคเตอร์ชนิดบบีแบบเอชสายเข้าอลูมิเนียม 35-50
ต.มม.  สายแยกทองแดง 6-10ต.มม.

๒๗. หลอดต่อสายชนิดบบี รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50ต.มม.
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

            12,425.91

              4,482.02               4,489.29 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

              4,729.40 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

              5,238.72

            11,844.47             12,210.95 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            12,460.15

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

            12,166.97 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์นภา 
คอนโทรล เซอร์วิส

           12,166.97 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

            24,922.05             24,857.82 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            24,729.36 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

            26,335.16

              6,094.62               6,000.54 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

              6,272.34 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

              8,885.82

              1,555.63               1,549.31 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

              1,770.64 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

              1,897.11

            20,216.58             20,548.49 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            21,121.80 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

            26,854.86

            45,718.96             42,363.44 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            41,944.00 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

2. บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก 
จ ากัด

            41,419.70

3. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

            42,258.58

              2,601.17               2,553.88 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

            27,459.62             27,521.47 1. บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก 
จ ากัด

            26,593.78 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

67. เทปไฟฟ้าพีวีซี.ใช้ภายนอกม้วนขนาด 0.18x19x10,000
มม.มอก.386
68. เทปพันเคเบิ้ลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'

๕๐. แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบ ุ16มม. ประเภทใช้งานทั่วไป
 มอก.259

53. กายแคล้มปส์ลัก 3ตัว

62. กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5มม.ยาว 2เมตร

๔๕. สลักเกลียวหว่งกลม เอ็ม 16x650มม.

ใบส่ังซ้ือ (PO) เลขที่ 
3001299225 ลงวันที่      
23 มิถุนายน 2560

๔๘. แหวนรองแบบเรียบ ประเภทจัตุรัสขนาดใหญ่ 52x52x4.5
มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรู 18มม.มอก.258

๔๙. แหวนส่ีเหล่ียมโค้ง 60x60x5มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรู 22มม.

๔๔. สลักเกลียวหว่งกลม เอ็ม 16x500มม.
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

7        1,651,309.60        6,140,850.67 สอบราคา

          100,794.00             97,584.00 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            93,924.60 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

           93,924.60 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

2. บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี 
จ ากัด

            95,510.34

          659,441.00           639,432.00 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

          756,661.20 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

2. บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี 
จ ากัด

          761,812.18

          598,964.60           589,298.22 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

          742,783.30 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

2. บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี 
จ ากัด

          805,796.67

          292,110.00           280,875.00 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

          367,384.50 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

2. บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี 
จ ากัด

          369,519.15

8           125,400.00           129,500.00 ตกลงราคา

9        2,334,044.50        2,334,044.50 วิธีพิเศษ

10        1,069,572.00        1,069,572.00 สอบราคาจัดซ้ือเคร่ืองมือวัด Harmonics Handheld Analyzer จ านวน 4 
เคร่ือง

สัญญา ซ.(กม.)-042/2560 
ลว.26 ม.ิย. 2560

บริษัท เพาเวอร์ ควอลิต้ี (ประเทศไทย) จ ากัด เปน็เงิน 
1,060,156.00 บาท

1 บริษัท เพาเวอร์ ควอลิต้ี (ประเทศไทย) จ ากัด  เสนอ
ราคา 1,062,296.00  บาท

2 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไชโย เทคโนโลยี  เสนอราคา 
1,069,572.00  บาท

เนื่องจากเปน็ผู้เสนอ
ราคาที่มีคุณสมบติั 
รายละเอียดเทคนิค
ถูกต้องตามเง่ือนไขที่

ก าหนด และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

เปน็ราคาต่ าสุด ไม่เกิน
ราคากลาง และเปน็ไป
ตามเง่ือนไขที่ กฟภ.

ก าหนด

นายเบญจรงค์ อ่อนแก้ว  ราคา 125,400.- บาท1.นายเบญจรงค์ อ่อนแก้ว เสนอราคา 125,400.- บาท

2.นายภูนิทศัน์ พงศ์สมัคร เสนอราคา 140,500.- บาท

3.นางสาวธัญญมาศ สลักศรี เสนอราคา 140,000.- 
บาท

จ้างเหมาทาสีภายนอกอาคารสถานีไฟฟ้าบา้นเขาหลัก พื้นที่ 
1,100 ตารางเมตร

ใบส่ังซ้ือแลขที่ 3001291054
 ลว. 2 มิ.ย. 2560

เช่าวงจรส่ือสาร IP-VPN จ านวน 44 วงจร (1 ก.ค.60-30 มิ.ย.
60)

ใบส่ังซ้ือแลขที่ 3001292129
 ลว. 6 มิ.ย. 2560

1.บริษ ท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) ราคา 415,588.-บาท

2.บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ราคา
635,954.50.-บาท

บริษ ท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) ราคา 415,588.-บาท เปน็ผู้ที่มีรายละเอียด
คุณสมบติัถูกต้อง และ
คุณลักษณะเฉพาะตรง
ตามเง่ือนไขที่ ก าหนด 
และเสนอราคาต่ าสุด

๔. ฮอทไลน์แคล้มป ์ส าหรับ สายเมนอลูมิเนียม 50-120 ต.มม.

๑. เบลแคล้มปฮ์อทไลน์ ส าหรับสายเมนอลูมิเนียม 25-50 ต.มม. ใบส่ังซ้ือ (PO) เลขที่ 
3001298174 ลงวันที่      
21 มิถุนายน 2560

๒. เบลแคล้มปฮ์อทไลน์ ส าหรับสายเมนอลูมิเนียม 70-185 ต.มม.

๓. ฮอทไลน์แคล้มป ์ส าหรับ  สายเมนอลูมิเนียม 25-50 ต.มม.

จัดซ้ือพัสดุรองป ี๒๕๖๐ (ปรับแผน คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐) ประเภท
อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Form No.๑๒-๑) จ านวน ๔ รายการ 
ตามสอบราคาเลขที่ PEA(S๒) ๐๑๔/๒๕๖๐ (วงเงินจัดซ้ือรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

11           588,500.00           580,261.00 สอบราคา

12 จ้างท าน้ าด่ืม           160,500.00           160,483.95 ตกลงราคา

13
          285,870.00           259,800.00 ตกลงราคา

14
       1,865,117.00        1,865,117.00 สอบราคาจัดซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ในการตกแต่งต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า 

(จ านวน 17 รายการ)
1.ร้านเอกธนวัฒน์ : เสนอราคา 1,578,100.- บาท(ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

บริษัท อาร์ซีพี มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด : เสนอราคา 
1,809,370.- บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

1.คุณสมบติัเปน็ไปตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

ครบถ้วน 
2.เสนอราคาต่ ากว่า

ราคากลาง

สัญญา ซ.(กม.)041/2560 
ลว.28 มิ.ย.2560

2.บริษัท อาร์ซีพี มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด : เสนอราคา 
1,809,370.- บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3.บริษัท พีพี แอนด์ เจ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด : เสนอราคา 
1,865,117.- บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เชียงรายซัพพลาย เสนอราคา 
582,061.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัถูกต้องตาม

เง่ือนไขและมาตรฐาน ที่
 กฟภ.ก าหนด และราคา
ที่เสนอเทา่กับราคากลาง

ใบส่ังซ้ือ 3001288641 ลว.8
 มิ.ย.2560

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วรมรรค์ ราคา 160,483.95 บาท 
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

1 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วรมรรค์ ราคา 160,483.95 บาท

เนื่องจากเปน็ผู้เสนอ
ราคา ที่มีคุณสมบติั 

รายละเอียดถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด เสนอ
ราคาต่ าสุด และต่ ากว่า

ราคากลาง  
 

ใบส่ังซ้ือ 3001296878 ลว.
20 มิ.ย.2560

จ้างเหมาบคุคลภายนอกจัดท าพิธีเปดิกิจกรรม "พัฒนาต้นแบบทมี
ปฏิบติังานด้วยความปลอดภัย"

1. บริษัท ท.ีอาร์.มีเดีย จ ากัด ส านักงานใหญ่ ราคา 
200,090 บาท

2. บริษัท ครีเอท ดีไซน์ กรุ๊ป ราคา 210,000บาท

บริษัท ท.ีอาร์.มีเดีย จ ากัด ส านักงานใหญ่ ราคา 
200,090 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จ้างเหมางานปรับปรุงพื้นที่และพนักงานประจ าศูนย์บริการลูกค้า 
(PEA Front Office) กฟอ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

สัญญา จ.(กม.)-034/2560 
ลว.21 ม.ิย. 2560

เอกสารถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่ กฟภ. ก าหนด
 และเสนอราคาต่ าสุด

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ช. ชนฑกานต์ เสนอราคา 
488,990.00 บาท

1.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ช. ชนฑกานต์ เสนอราคา 
489,846.00 บาท

2.บริษัท วินเนอร์ เฟอร์นิค จ ากัด เสนอราคา 
497,250.40 บาท
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