
แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ
1        3,382,387.70        3,505,790.80 ประกวดราคา

       3,382,387.70        3,505,790.80 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด        3,202,071.30

2. บริษัท อีร่า จ ากัด        3,089,261.20 บริษัท อีร่า จ ากัด       3,089,261.20 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

2  3,323,313.00         3,270,562.00 ประกวดราคา

 3,323,313.00         3,270,562.00 1. บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค 
แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด

       2,215,542.00

2. บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป
 จ ากัด

       2,020,363.30

3. บริษัท เจพีซี อีเล็กทริค 
คอร์ป จ ากัด

       1,972,887.40 บริษัท เจพีซี อีเล็กทริค คอร์ป
 จ ากัด

      1,972,887.40 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

3        2,502,890.50        2,074,451.80 ประกวดราคา

       1,323,750.50        1,025,017.20 1. บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด (มหาชน)

       1,021,220.84 บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด (มหาชน)

      1,021,220.84 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

       1,179,140.00        1,049,434.60 1. บริษัท เอ เอ อีเลคทริ ไล 
จ ากัด

          978,686.20 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

2. บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

          867,847.04

4        2,816,539.60        2,816,539.60 ประกวดราคา

       2,816,539.60        2,816,539.60 1. บริษัท ลูกถ้วย จ ากัด        2,847,098.80 บริษัท ลูกถ้วย จ ากัด       2,816,539.60 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
เทา่กับราคากลาง

2. บริษัท ซันเซอรา จ ากัด        2,852,192.00

๒. เทปพันเคเบลิอากาศแรงสูง ขนาด 3/4 นิ้ว x 30 ฟุต

จัดซ้ือลูกถ้วยไลน์โพสทไ์ทพ์ 33 เควี แบบ 57-3L มอก.1077    
 จ านวน 1 รายการ (วงเงินจัดซ้ือรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- ลูกถ้วยไลน์โพสทไ์ทพ์ 33 เควี แบบ 57-3L มอก.1077 สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
022/2560 ลงวันที่ 
16 พฤษภาคม 2560

จัดซ้ือพัสดุรองป ี๒๕๖๐ กราวด์ร็อด ขนาด ๖๐x๖๐x๕ มม. ยาว ๒
 เมตร (Form No. ๙๓-๕) จ านวน ๘,๑๑๐ ชุด (วงเงินจัดซ้ือรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
024/2560 ลงวันที่ 
24 พฤษภาคม 2560

จัดซ้ือพัสดุรองป ี๒๕๖๐ ฟิวส์สวิตช์แรงต่ า ๑x๔๐๐ แอมป ์๕๐๐ 
โวลท ์(Form NO.๐๖-๕ สเปค RPRO-๐๑๙/๒๕๕๒) จ านวน 
๔,๙๓๐ ชุด (วงเงินจัดซ้ือรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ฟิวส์สวิตช์แรงต่ า 1x400 แอมป ์500 โวลท์

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
029/2560 ลงวันที่ 
15 พฤษภาคม 2560

จัดซ้ือพัสดุรองป ี๒๕๖๐ ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Form 
No.๙๘-๓) จ านวน ๒ รายการ  (วงเงินจัดซ้ือรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๑. เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม. มอก.
386

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
023/2560 ลงวันที่ 
15 พฤษภาคม 2560

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

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

หนา้ที ่1 จาก 4



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

5        8,044,495.40        7,931,554.76 ประกวดราคา

       2,288,237.80        2,253,381.48 1. บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี 
จ ากัด

       2,232,821.43

2. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด        2,253,381.48
3. บริษัท ไฮโวลท ์พลัส เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

       1,957,316.76

4. บริษัท ไทยพัฒนกิจหม้อ
แปลงไฟฟ้า จ ากัด

       1,809,284.40 บริษัท ไทยพัฒนกิจหม้อแปลง
ไฟฟ้า จ ากัด

      1,809,284.40 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

5. บริษัท บา้นแก้ว พลาสติก 
จ ากัด

       2,245,157.46

6. บริษัท เจพีซี อีเล็กทริค 
คอร์ป จ ากัด

       2,241,045.45

       5,756,257.60        5,678,173.28 1. บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี 
จ ากัด

       5,657,475.20

2. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด        5,678,173.28
3. บริษัท ไฮโวลท ์พลัส เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

       4,401,791.68

4. บริษัท ไทยพัฒนกิจหม้อ
แปลงไฟฟ้า จ ากัด

       4,401,791.68 บริษัท ไทยพัฒนกิจหม้อแปลง
ไฟฟ้า จ ากัด

      4,339,697.44 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

5. บริษัท บา้นแก้ว พลาสติก 
จ ากัด

       5,674,723.60

6. บริษัท เจพีซี อีเล็กทริค 
คอร์ป จ ากัด

       5,674,723.60

6        1,370,135.00        1,320,166.00 สอบราคา

       1,284,000.00        1,237,776.00 1. บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี 
จ ากัด

       2,037,280.00

2. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด        1,232,640.00 บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด       1,232,640.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง และราคาที่เสนอ
ต่ ากว่าราคากลาง

๑. CABLE PLATE,SIZE 2x20x20 CM.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
020/2560 ลงวันที่ 
2 พฤษภาคม 2560

2. METER PLATE,SIZE 2x20x60 CM.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
020/2560 ลงวันที่ 
2 พฤษภาคม 2560

จัดซ้ือพัสดุรองป ี๒๕๖๐ ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Form 
No.๑๒-๓) จ านวน ๒ รายการ ตามสอบราคาเลขที่ PEA (S๒) 
๐๖๑/๒๕๕๙ (วงเงินจัดซ้ือรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๑. ปรีฟอร์มเข้าปลายสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัดแกน
เด่ียว 33 เควี 185 ต.มม. และสายเคเบลิอากาศ 22 เควี 95 ต.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
021/2560 ลงวันที่ 
4 พฤษภาคม 2560

จัดซ้ือพัสดุรองตามแผนป ี๒๕๖๐ และ ป ี๒๕๕๙ (ปรับแผนคร้ังที่ 
๑/๒๕๕๙) ประเภทแปน้รองมิเตอร์ จ านวน ๒ รายการ  (วงเงิน
จัดซ้ือรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หนา้ที ่2 จาก 4



แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

            86,135.00             82,390.00 1. บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี 
จ ากัด

          111,601.00 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

7        4,603,996.00        4,562,801.00 ประกวดราคา เอกสารที่เสนอถูกต้อง
ตามเง่ือนไขที่ กฟภ.
ก าหนด และราคาต่ าสุด

8           921,805.00           940,958.00 สอบราคา  เอกสารที่เสนอถูกต้อง
ตามเง่ือนไข ที่ กฟภ. 
ก าหนด และราคาต่ าสุด

9           181,900.00           181,900.00 ตกลงราคา

10           172,500.00           114,944.75 ตกลงราคา

11        1,235,719.55        1,235,719.55 วิธีพิเศษเช่าวงจรส่ือสาร IP-VPN จ านวน 27 วงจร (1 มิ.ย.60-31 พ.ค.
61)

1.บริษัท ทโีอท ีจ ากกัด (มหาชน) ราคาที่เสนอ 
1,059,942.-บาท

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ราคาที่เสนอ
 196,297.92.-บาท

เปน็ผู้ที่มีรายละเอียด
คุณสมบติัถูกต้อง และ
คุณลักษณะเฉพาะตรง
ตามเง่ือนไขที่ก าหนด 
และเสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ 3001284865 ลว.
18 พ.ค. 2560

2.บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ราคาที่
เสนอ 201,331.20.-บาท

บริษัท เทค คอน แอนด์ แพลนนิ่ง จ ากัด เสนอราคา 
181,900.-บาท

เปน็ผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด
,มีรายละเอียดถูกต้อง
ตามคุณลักษณะเฉพาะ
เปน็ราคาที่ไม่เกินกว่า
ราคากลาง และเปน็ผู้
เสนอราคาต่ าสุด

จัดซ้ือเคร่ืองมือ/เคร่ืองใช้ จ านวน 2 รายการ (เคร่ืองวัดความหนา
สังกะสี และเวอร์เนีย)

เปน็ราคาต่ ากว่าราคา
กลาง ,เปน็ผู้เสนอราคา
ต่ าสุด และถูกต้อง
ตามสเปคอ้างอิงที่ การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ 3001289462 ลว.
30 พ.ค.2560

บริษัท นิด้า อิเลคตริค ไฮท ์เทสเตอร์ จ ากัด เสนอราคา
1.เคร่ืองวัดความหนาสังกะสี จ านวน 5 เคร่ือง เปน็เงิน 
105,395.-บาท
2 เวอร์เนียร ขนาด 8 นิ้ว จ านวน 5 ชุด เปน็เงิน 
13,375.-บาท

บริษัท อิโตคิน เทคโนโลยี จ ากัด เสนอราคา
1. เคร่ืองวัดความหนาสังกะสี จ านวน 5 เคร่ือง เปน็เงิน
 85,600.-บาท
2. เวอร์เนียร ขนาด 8 นิ้ว จ านวน 5 ชุด เปน็เงิน 
7,490.-บาท

บริษัท อิโตคิน เทคโนโลยี จ ากัด 
1. เคร่ืองวัดความหนาสังกะสี จ านวน 5 เคร่ือง เปน็เงิน
 85,600.-บาท
2. เวอร์เนียร ขนาด 8 นิ้ว จ านวน 5 ชุด เปน็เงิน 
7,490.-บาท

จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ส ารองไฟฟ้า(UPS) บริษัท จีไอเอส จ ากัด เสนอราคา 180,830.-บาท
บริษัท จีไอเอส จ ากัด เสนอราคา 180,830.-บาท

ใบส่ังซ้ือ 3001289694 ลว.
30 พ.ค.2560

บริษัท บ ีแอนด์ แอล แมเจนเม้นท ์จ ากัด เสนอราคา 
181,900.-บาท

สัญญา จ.(กม.)011/2560 
ลว.02/05/2560

สัญญา จ.(กม.)-018/2560 
ลว.23/05/2560

1. บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จ ากัด เสนอราคา 
4,562,801.00 บาท

ประกวดราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารส านักงานพร้อมก่อสร้างร้ัว 
ถนน-ลาน รางระบายน้ า-บอ่พักและร้ือถอนส่ิงก่อสร้างเดิม กฟส.อ.
ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีประกวดราคา

2.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วันดีการโยธา เสนอราคา 
4,547,821.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วันดีการโยธา เสนอราคา 
4,547,821.00 บาท

สอบราคาจ้างเหมางานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการ
ลูกค้า ที่ อาคารส านักงาน กฟส.อ.ทา้ยเหมือง จังหวัดพังงา

1.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอซีดีซี ก่อสร้าง เสนอราคา 
925,550.00 บาท หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอซีดีซี ก่อสร้าง เสนอราคา 

920,200.00 บาท

2.นายธนกฤต ศรีหุ้น เสนอราคา 935,000.00 บาท

๒. ปรีฟอร์มเข้าปลายสาย ส าหรับเคเบลิอากาศ 33 เควี อลูมิเนียม
 185 ต.มม.
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แบบ สขร.1

ล าดับ
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง  ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

12           138,000.00           138,000.00 ตกลงราคาเช่าสถานที่สรรหาบคุคลภายนอกเข้าปฎิบติังานกับ กฟภ. และการ
สรรหาภายใน (โดยการปรับวุฒิพนักงาน) และกลุ่มลูกจ้าง กฟภ. 
เปน็พนักงานของ กฟต.2 ประจ าป ี2560

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เปน็เงิน 138,000 บาท
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เปน็เงิน 138,000 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติั รายละเอียด
ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 
กฟภ.ที่ก าหนด และ
ราคาที่เสนอเทา่กับราคา
กลาง

ใบส่ังซ้ือ 3001281203 ลว.5
 พ.ค. 2560
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