
แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

1      12,781,999.58      12,781,999.58 ประกวด
ราคา 

e-Auction

          261,743.40           261,743.40 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสไอ
เพาเวอร์

          261,243.40

2. บริษัท อีร่า จ ากัด           259,804.56

3. บริษัท เอ เอ อีเลคทริ ไล 
จ ากัด

          258,512.00 บริษัท เอ เอ อีเลคทริ ไล จ ากัด          258,512.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

       2,000,258.00        2,000,258.00 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสไอ
เพาเวอร์

       1,938,711.60

2. บริษัท อีร่า จ ากัด        1,938,711.60

3. บริษัท เอ เอ อีเลคทริ ไล 
จ ากัด

       1,923,325.00 บริษัท เอ เอ อีเลคทริ ไล จ ากัด       1,923,325.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

       2,571,235.68        2,571,235.68 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสไอ
เพาเวอร์

       2,472,342.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสไอ
เพาเวอร์

      2,447,618.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

2. บริษัท อีร่า จ ากัด        2,497,065.42

3. บริษัท เอ เอ อีเลคทริ ไล 
จ ากัด

       2,488,824.28

๖. สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม. สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
057/2560 ลงวันที่ 
21 กันยายน 2560

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
060/2560 ลงวันที่ 
6 กันยายน 2560

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2560
หน่วยงำน กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคเขต 2 (ภำคใต)้ จ.นครศรธีรรมรำช

วันที่ 30 เดอืน กันยำยน พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

ประกวดราคาซ้ือพัสดุรองป ี๒๕๖๐ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Form No.
 ๙๓-๒) จ านวน ๒๗ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(วงเงินจัดซ้ือรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หมายเหตุ : เดือนกันยายน 
มี 4 บริษัท  ได้จัดท าสัญญาแล้ว
 คือ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสไอ
เพาเวอร์ จ านวน 5 รายการ, 
บริษัท เพรส ควอลิต้ี จ ากัด 
จ านวน 3 รายการ, บริษัท จ.ี
เค.แอสเซ็มบล้ี จ ากัด จ านวน 2 
รายการ และ บริษัท เอ เอ 
อีเลคทริ ไล จ ากัด จ านวน 4 
รายการ ส่วนอีก 1 บริษัท 
ผู้ขายยังไม่ได้มาท าสัญญา คือ 
บริษัท อีร่า จ ากัด จ านวน 12 
รายการ  (ยกเลิกการจัดซ้ือ 1 
รายการ)

๒. สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
060/2560 ลงวันที่ 
6 กันยายน 2560

๕. สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.

หนา้ที ่1 จาก 22



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2560
หน่วยงำน กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคเขต 2 (ภำคใต)้ จ.นครศรธีรรมรำช

วันที่ 30 เดอืน กันยำยน พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

          192,173.07           192,173.07 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสไอ
เพาเวอร์

          189,239.13

2. บริษัท อีร่า จ ากัด           189,483.63

3. บริษัท เอ เอ อีเลคทริ ไล 
จ ากัด

          188,261.15 บริษัท เอ เอ อีเลคทริ ไล จ ากัด          188,261.15 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

            52,140.03             52,140.03 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสไอ
เพาเวอร์

            50,714.79

2. บริษัท อีร่า จ ากัด             50,596.02

3. บริษัท เอ เอ อีเลคทริ ไล 
จ ากัด

            50,477.25 บริษัท เอ เอ อีเลคทริ ไล จ ากัด            50,477.25 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

          605,620.00           605,620.00 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสไอ
เพาเวอร์

          599,200.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสไอ
เพาเวอร์

         595,990.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

2. บริษัท อีร่า จ ากัด           601,340.00

            65,227.20             65,227.20 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสไอ
เพาเวอร์

            65,027.20 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสไอ
เพาเวอร์

           64,884.80 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

2. บริษัท อีร่า จ ากัด             65,056.00

              8,191.92               8,191.92 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

            78,645.00             78,645.00 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสไอ
เพาเวอร์

            78,110.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสไอ
เพาเวอร์

           77,949.50 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

2. บริษัท อีร่า จ ากัด             78,217.00

๑๕. สลักหว่งกลม เอ็ม 16x300 มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
060/2560 ลงวันที่ 
6 กันยายน 2560

๑๑. สลักเกลียวหว่งกลม เอ็ม 16x450 มม. สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
057/2560 ลงวันที่ 
21 กันยายน 2560

๑๔. สลักหว่งกลม เอ็ม 16x200 มม. สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
057/2560 ลงวันที่ 
21 กันยายน 2560

๘. สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
060/2560 ลงวันที่ 
6 กันยายน 2560

๙.  สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.

๑๖. สตับโบลท ์เอ็ม 24x600 มม. สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
057/2560 ลงวันที่ 
21 กันยายน 2560

หนา้ที ่2 จาก 22



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2560
หน่วยงำน กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคเขต 2 (ภำคใต)้ จ.นครศรธีรรมรำช

วันที่ 30 เดอืน กันยำยน พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

            67,410.00             67,410.00 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสไอ
เพาเวอร์

            67,089.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสไอ
เพาเวอร์

           66,992.70 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

2. บริษัท อีร่า จ ากัด             67,249.50

       1,079,946.72        1,079,946.72 1. บริษัท อีร่า จ ากัด        1,062,156.90

2. บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี 
จ ากัด

       1,056,924.60 บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี จ ากัด       1,056,924.60 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

3. บริษัท เพรส ควอลิต้ี จ ากัด        1,059,017.52

          118,350.56           118,350.56 1. บริษัท อีร่า จ ากัด           117,554.48

2. บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี 
จ ากัด

          117,421.80 บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี จ ากัด          117,421.80 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

3. บริษัท เพรส ควอลิต้ี จ ากัด           117,607.55

            36,380.00             36,380.00 1. บริษัท อีร่า จ ากัด             36,166.00

2. บริษัท เพรส ควอลิต้ี จ ากัด             36,059.00 บริษัท เพรส ควอลิต้ี จ ากัด            36,059.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

          561,964.00           561,964.00 1. บริษัท อีร่า จ ากัด           559,182.00

2. บริษัท เพรส ควอลิต้ี จ ากัด           557,791.00 บริษัท เพรส ควอลิต้ี จ ากัด          557,791.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

       5,082,714.00        5,082,714.00 1.  บริษัท อีร่า จ ากัด        5,055,750.00

2. บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี 
จ ากัด

       5,057,997.00

๒๗. เหล็กคอนเคเบลิอากาศทางโค้ง

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
058/2560 ลงวันที่ 
1 กันยายน 2560

๑๘. สตับโบลท ์เอ็ม 24x1,000 มม. สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
057/2560 ลงวันที่ 
21 กันยายน 2560

๒๓. เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
059/2560 ลงวันที่ 
21 กันยายน 2560

๒๔. เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
059/2560 ลงวันที่ 
21 กันยายน 2560

๒๕. เหล็กประกับไม้คอน แบบทา้วแขน40x40x5 มม. ยาว 
2,120 มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
058/2560 ลงวันที่ 
1 กันยายน 2560

๒๖. เหล็กประกับไม้คอน แบบทา้วแขน50x50x6 มม. ยาว 
2,350 มม.

หนา้ที ่3 จาก 22



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2560
หน่วยงำน กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคเขต 2 (ภำคใต)้ จ.นครศรธีรรมรำช

วันที่ 30 เดอืน กันยำยน พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

3. บริษัท เพรส ควอลิต้ี จ ากัด        5,046,762.00 บริษัท เพรส ควอลิต้ี จ ากัด       5,046,762.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

2           674,100.00           663,400.00 สอบราคา

          674,100.00           663,400.00 1. บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค 
แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด

          449,400.00

2.  บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี 
จ ากัด

          515,740.00

3. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด           413,020.00

4. บริษัท เอ เอ อีเลคทริ ไล 
จ ากัด

          481,500.00

5. บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป
 จ ากัด

          415,160.00

6. บริษัท เจพีซี อีเล็กทริค 
คอร์ป จ ากัด

          398,040.00 บริษัท เจพีซี อีเล็กทริค คอร์ป
 จ ากัด

         398,040.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

3        1,041,088.60        1,024,370.92 สอบราคา

            57,437.60             55,699.92 1. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด             54,698.40 บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด            54,698.40 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

          983,651.00           968,671.00 1. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด           839,221.33 บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด          839,221.33 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

4               9,370.00               9,370.00 ตกลงราคา ร้าน เมืองคอนอิเล็กทรอนิกส์               9,370.00 ร้าน เมืองคอนอิเล็กทรอนิกส์              9,370.00 ราคาต่ าที่สุด อนุมัติ อก.รส.ต.2

บจก. นครซีคิวเรดิโอเวฟ             11,080.00 และสเปคถูกต้องตามที่  ลว.  15 ก.ย. 60
ก าหนด

5 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ประจ ากอง  กบล.ต.2 1,870.50              1,870.50              ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ               1,870.50 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ              1,870.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001360346 ๑ ก.ย. ๖๐

6 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ผบธ  กบล.ต.2 8,100.00              8,100.00              ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ               8,100.00 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ              8,100.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001360346 ๑ ก.ย. ๖๐

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

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
061/2560 ลงวันที่ 
21 กันยายน 2560

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
064/2560 ลงวันที่ 
18 กันยายน 2560

จัดซ้ือพัสดุรองป ี2560 (ปรับแผน คร้ังที่ 1/2560) ประเภท
อุปกรณ์ประกอบสายไฟ  (Form No.12-3) จ านวน 2 รายการ 
เลขที่ PEA(S2) 016/2560  (วงเงินจัดซ้ือรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

1. ปรีฟอร์มเข้าปลายสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัดแกน
เด่ียว 33 เควี 185 ต.มม. และสายเคเบลิอากาศ 22 เควี 95 
ต.มม., 33 เควี 50 ต.มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
061/2560 ลงวันที่ 
21 กันยายน 2560

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
058/2560 ลงวันที่ 
1 กันยายน 2560

จัดซ้ือพัสดุรองป ี2560 (ปรับแผน คร้ังที่ 1/2560) ฟิวส์สวิตช์
แรงต่ า 1x400 แอมป ์500 โวลท ์(Form No. 06-5 สเปค 
RPRO-019/2552) จ านวน 1,000 ชุด  (วงเงินจัดซ้ือรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- ฟิวส์สวิตช์แรงต่ า 1x400 แอมป ์500 โวลท์

จัดซ้ืออุปกร์อิเล็คทรอนิกเพื่อท าส่ิงประดิษฐ์
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แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2560
หน่วยงำน กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคเขต 2 (ภำคใต)้ จ.นครศรธีรรมรำช

วันที่ 30 เดอืน กันยำยน พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

7 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ผมม  กบล.ต.2 867.00                 867.00                 ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                  867.00 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                 867.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001360346 ๑ ก.ย. ๖๐

8 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ผลส  กบล.ต.2 2,162.00              2,162.00              ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ               2,162.00 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ              2,162.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001360346 ๑ ก.ย. ๖๐

9 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ผผธ  กบล.ต.2 588.00                 588.00                 ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                  588.00 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                 588.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001360346 ๑ ก.ย. ๖๐

10 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ผวฟ  กบล.ต.2 480.00                 480.00                 ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                  480.00 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                 480.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001360346 ๑ ก.ย. ๖๐

11 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ผธท กบล.ต.2 394.50                 394.50                 ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                  394.50 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                 394.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001360346 ๑ ก.ย. ๖๐

12 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างเหมาบ ารุงสวน สค.60/สนธยา 9,240.00              9,240.00              ตกลงราคา นายสนธยา แก้วทองค า               9,240.00 นายสนธยา แก้วทองค า              9,240.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001356355 ๑ ก.ย. ๖๐

13 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างเหมาบ ารุงสวน สค.60/สมโชติ 9,240.00              9,240.00              ตกลงราคา นายสมโชติ ยาจาติ               9,240.00 นายสมโชติ ยาจาติ              9,240.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001356367 ๑ ก.ย. ๖๐

14 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างเหมาบ ารุงสวน สค.60/เสนอ 8,800.00              8,800.00              ตกลงราคา นายเสนอ คงจันทร์               8,800.00 นายเสนอ คงจันทร์              8,800.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001356427 ๑ ก.ย. ๖๐

15 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างเหมาบ ารุงสวน สค.60/วิรัช 8,800.00              8,800.00              ตกลงราคา นายวิรัช ชาญปราณีต               8,800.00 นายวิรัช ชาญปราณีต              8,800.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001356410 ๑ ก.ย. ๖๐

16 คชจ. ประชุมชี้แจง ค่าเคร่ืองด่ืม-อาหารว่างประชุม Monitor 
U-Cube/ฝบพ.

4,400.00              4,400.00              ตกลงราคา น.ส.วิภา วงประสูต               4,400.00 น.ส.วิภา วงประสูต              4,400.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001360755 ๑ ก.ย. ๖๐

17 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-388830 กค.60/ผก
ม.ต.2

381.00                 381.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  381.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 381.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001360689 ๑ ก.ย. ๖๐

18 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรควบคุมไม่ได้  (075378423)กค.
60

56.00                   56.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    56.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   56.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001360479 ๑ ก.ย. ๖๐

19 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท0์75763354มิ.ย 60(กวว) 213.00                 213.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  213.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 213.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001358353 ๑ ก.ย. ๖๐

20 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท0์75763353 มิ.ย 60(กวว) 6.00                     6.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      6.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                     6.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001358417 ๑ ก.ย. ๖๐

21 ค่าน้ าด่ืม ค่าน้ าด่ืมประจ าเดือน ส.ค.60/ผบห.ต.2 1,009.35              1,009.35              ตกลงราคา น.ส.เรณู หมีเถื่อน               1,009.35 น.ส.เรณู หมีเถื่อน              1,009.35 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001363997 ๔ ก.ย. ๖๐

22 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาสวน ส.ค.60 8,800.00              8,800.00              ตกลงราคา นายสัญญา  แก่นมาศ               8,800.00 นายสัญญา  แก่นมาศ              8,800.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001370113 ๔ ก.ย. ๖๐

23 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท/์075-378840/ประจ าเดือน
 กค.2560

123.00                 123.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  123.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 123.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001364519 ๔ ก.ย. ๖๐

24 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท/์075-378600/ประจ าเดือน
 กค.2560

54.00                   54.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    54.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   54.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001365222 ๔ ก.ย. ๖๐

25 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท/์075-378442/ประจ าเดือน
 กค.2560

243.00                 243.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  243.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 243.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001365294 ๔ ก.ย. ๖๐

26 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพทเ์ดือน กรกฎาคม 2560 15.00                   15.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    15.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   15.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001365925 ๔ ก.ย. ๖๐

27 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-378224 ก.ค.60/
ผสส.ต.2

1,446.00              1,446.00              ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)               1,446.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)              1,446.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001375885 ๕ ก.ย. ๖๐

28 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075763352 เดือน
มิถุนายน 2560

30.00                   30.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    30.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   30.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001374248 ๕ ก.ย. ๖๐

29 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075763333 เดือน
มิถุนายน 2560

255.00                 255.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  255.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 255.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001374341 ๕ ก.ย. ๖๐

30 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075763333 เดือน
กรกฎาคม 2560

24.00                   24.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    24.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   24.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001374386 ๕ ก.ย. ๖๐

31 ค่าไปรษณีย์ ค่าไปรษณีย์ ม.ิย.60/ผบห.ต.2 21,402.00            21,402.00            ตกลงราคา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด             21,402.00 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด            21,402.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001377006 ๕ ก.ย. ๖๐

32 ค่าไปรษณีย์ ค่าไปรษณีย์ ก.ค. 60/ผบห.ต.2 36,278.00            36,278.00            ตกลงราคา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด             36,278.00 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด            36,278.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001377050 ๕ ก.ย. ๖๐

33 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-คอมฯ ชุดสร้างภาพ mL4510Nd ผมม.กบล.ต.2 4,200.00              4,200.00              ตกลงราคา บริษัท วิลคอน  ดิสทริบวิชั่น 
จ ากัด

              4,200.00 บริษัท วิลคอน  ดิสทริบวิชั่น 
จ ากัด

             4,200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001377572 ๕ ก.ย. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2560
หน่วยงำน กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคเขต 2 (ภำคใต)้ จ.นครศรธีรรมรำช

วันที่ 30 เดอืน กันยำยน พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

34 ค่าวัสดุส านักงาน จัดซ้ือตลับหมึกเคร่ือง HP DesignJet 
800 (ผวว.)

7,803.74              7,803.74              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดนครวิทย-ุ
โทรทศัน์

              7,803.74 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดนครวิทย-ุ
โทรทศัน์

             7,803.74 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001383455 ๖ ก.ย. ๖๐

35 ค่าวัสดุเบด็เตล็ดฯ ค่าชั้นวางเอกสาร 4,640.00              4,640.00              ตกลงราคา นายจิโรจ สุวรรณสุโข               4,640.00 นายจิโรจ สุวรรณสุโข              4,640.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001387935 ๖ ก.ย. ๖๐

36 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 1-15 ส.ค 60/กง 4148 นศ. 1,076.21              1,076.21              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,076.21 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,076.21 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001382754 ๖ ก.ย. ๖๐

37 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 1-15 ส.ค 60/ผค 1836 
นศ.

1,195.79              1,195.79              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,195.79 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,195.79 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001382444 ๖ ก.ย. ๖๐

38 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 1-15 ส.ค 60/ ผค 1836 
นศ.

908.80                 908.80                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 908.80 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                908.80 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001383247 ๖ ก.ย. ๖๐

39 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 1-15 ส.ค 60/ บบ 4182 
นศ.

813.14                 813.14                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 813.14 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                813.14 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001383290 ๖ ก.ย. ๖๐

40 ค่าซ่อมฯบ ารุงฯ-
อาคาร

ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา-อาคาร 10,000.00            10,000.00            ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ต้ึงเจริญ
ก่อสร้าง

            10,000.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ต้ึงเจริญ
ก่อสร้าง

           10,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001384297 ๖ ก.ย. ๖๐

41 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-763332 เดือน ก.ค.
60

162.00                 162.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  162.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 162.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001383652 ๖ ก.ย. ๖๐

42 ค่าวัสดุส านักงาน กระดาษ/แฟ้มช้าง(ผบพ.) 5,144.86              5,144.86              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง               5,144.86 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง              5,144.86 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001394445 ๗ ก.ย. ๖๐

43 ค่าวัสดุส านักงาน แฟ้มสอด/กระดาษ(กบญ.)กรุงไทย 3,465.42              3,465.42              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              3,465.42 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             3,465.42 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001394495 ๗ ก.ย. ๖๐

44 ค่าวัสดุส านักงาน ค่ากระดาษเอส่ี คลิป น้ ายาลบค าผิด  ผปฮ. 3,935.51              3,935.51              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              3,935.51 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             3,935.51 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001396237 ๗ ก.ย. ๖๐

45 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ กจ 4096 นศ เข้าร่วมประชุม 1,284.66              1,284.66              ตกลงราคา บ.ขนอมแสงดาว 888 จก.               1,284.66 บ.ขนอมแสงดาว 888 จก.              1,284.66 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001396275 ๗ ก.ย. ๖๐

46 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 1-15 ส.ค 60/4 กพ 7583
 กทม.

1,586.58              1,586.58              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,586.58 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,586.58 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001390510 ๗ ก.ย. ๖๐

47 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 1-15 ส.ค 60/  กจ 3905 
นศ.

946.83                 946.83                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 946.83 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                946.83 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001390351 ๗ ก.ย. ๖๐

48 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 2กว-6596 กทม ใช้งานทั่วไป 859.25                 859.25                 ตกลงราคา หจก.วิยะดาปโิตรเลียม 
(2000)

                 859.25 หจก.วิยะดาปโิตรเลียม 
(2000)

                859.25 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001392334 ๗ ก.ย. ๖๐

49 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 1-15 ส.ค 60/ 3 กร 
7992กทม.

1,486.21              1,486.21              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,486.21 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,486.21 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001388938 ๗ ก.ย. ๖๐

50 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 1-15 ส.ค 60/ 4 กพ 
7581 กทม.

946.83                 946.83                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 946.83 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                946.83 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001389223 ๗ ก.ย. ๖๐

51 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 1-15 ส.ค 60/ 5 กจ 5860
 กทม.

1,612.17              1,612.17              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,612.17 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,612.17 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001390395 ๗ ก.ย. ๖๐

52 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 1-15 ส.ค 60/ 1 กธ 6626
 กทม.

1,763.30              1,763.30              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,763.30 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,763.30 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001389120 ๗ ก.ย. ๖๐

53 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 1-15 ส.ค 60/ 4 กพ 
7593 กทม.

1,458.63              1,458.63              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,458.63 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,458.63 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001389422 ๗ ก.ย. ๖๐
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54 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 1-15 ส.ค 60/4 กพ 7593
 กทม.

1,612.17              1,612.17              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,612.17 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,612.17 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001390472 ๗ ก.ย. ๖๐

55 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 1-15 ส.ค 60/ กน 1698 
นศ.

1,133.55              1,133.55              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,133.55 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,133.55 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001389174 ๗ ก.ย. ๖๐

56 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 1-15 ส.ค 60/ กน 1698 
นศ.

1,177.14              1,177.14              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,177.14 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,177.14 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001389763 ๗ ก.ย. ๖๐

57 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 1-15 ส.ค 60/ 4 กย 7195
 กทม.

1,458.63              1,458.63              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,458.63 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,458.63 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001389205 ๗ ก.ย. ๖๐

58 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 1-15 ส.ค 60/ 4 กจ 7728
 กทม.

1,202.73              1,202.73              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,202.73 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,202.73 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001389324 ๗ ก.ย. ๖๐

59 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 1-15 ส.ค 60/ 4 กจ 7728
 กทม.

1,305.09              1,305.09              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,305.09 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,305.09 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001389673 ๗ ก.ย. ๖๐

60 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 1-15 ส.ค 60/ 4 กจ 7728
 กทม.

1,330.68              1,330.68              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,330.68 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,330.68 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001390141 ๗ ก.ย. ๖๐

61 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 1-15 ส.ค 60/ กจ 4628 
นศ.

806.08                 806.08                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 806.08 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                806.08 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001388987 ๗ ก.ย. ๖๐

62 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ ผค-1836 นศ.
ตรวจสอบระบบจ าหน่าย

1,326.21              1,326.21              ตกลงราคา บ.ปโิตรพลัส จ ากัด               1,326.21 บ.ปโิตรพลัส จ ากัด              1,326.21 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001389180 ๗ ก.ย. ๖๐

63 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 1-15 ส.ค 60/ กน 1705 
นศ.

1,177.14              1,177.14              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,177.14 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,177.14 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001389626 ๗ ก.ย. ๖๐

64 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 1-15 ส.ค 60/ กน 1391 
นศ.

755.70                 755.70                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 755.70 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                755.70 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001388964 ๗ ก.ย. ๖๐

65 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 1-15 ส.ค 60/ กน 1699 
นศ.

1,279.50              1,279.50              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,279.50 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,279.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001389737 ๗ ก.ย. ๖๐

66 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ 82-3625 นศ.
ตรวจสอบระบบจ าหน่าย

3,270.07              3,270.07              ตกลงราคา บริษัท พุนพินออล์ยบริการ 
จ ากัด

              3,270.07 บริษัท พุนพินออล์ยบริการ 
จ ากัด

             3,270.07 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001395537 ๗ ก.ย. ๖๐

67 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ กพ-6033 นศ.ติดต่องาน 1,723.12              1,723.12              ตกลงราคา บ.ปโิตรพลัส จ ากัด               1,723.12 บ.ปโิตรพลัส จ ากัด              1,723.12 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001389150 ๗ ก.ย. ๖๐

68 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 1-15 ส.ค 60/  กพ 6033 
นศ.

1,049.19              1,049.19              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,049.19 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,049.19 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001390315 ๗ ก.ย. ๖๐

69 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 1-15 ส.ค 60/ กจ 4629 
นศ.

998.01                 998.01                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 998.01 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                998.01 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001389550 ๗ ก.ย. ๖๐

70 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 1-15 ส.ค 60/ กจ 4629 
นศ.

1,458.63              1,458.63              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,458.63 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,458.63 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001389575 ๗ ก.ย. ๖๐

71 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 3กร-2044 กทม ใช้งาน
ทั่วไปในแผนก

1,092.96              1,092.96              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ               1,092.96 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ              1,092.96 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001401882 ๘ ก.ย. ๖๐

72 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 4กพ-7581 กทม ใช้งาน
ทั่วไปในแผนก

1,415.88              1,415.88              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ               1,415.88 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ              1,415.88 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001401872 ๘ ก.ย. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2560
หน่วยงำน กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคเขต 2 (ภำคใต)้ จ.นครศรธีรรมรำช

วันที่ 30 เดอืน กันยำยน พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

73 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ กจ 1391 นศ.ตรวจ 
saifi/saidi

1,272.00              1,272.00              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ถาวรพานิช
ทา้ยเหมื

              1,272.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ถาวรพานิช
ทา้ยเหมื

             1,272.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001402017 ๘ ก.ย. ๖๐

74 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ ป-0229 นศ.ผบป.กบษ.ต.2 882.81                 882.81                 ตกลงราคา บริษัท แสตนดาร์ดออยล์ 
(1990)

                 882.81 บริษัท แสตนดาร์ดออยล์ 
(1990)

                882.81 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001400739 ๘ ก.ย. ๖๐

75 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา สฟฟ.ยข. เดือนส.ค. 2560 
(2003)

330.00                 330.00                 ตกลงราคา ส านักงานประปาย่านตาขาว                  330.00 ส านักงานประปาย่านตาขาว                 330.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001396660 ๘ ก.ย. ๖๐

76 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา สฟฟ.ยข. เดือนก.ค. 2560 
(1993)

330.00                 330.00                 ตกลงราคา ส านักงานประปาย่านตาขาว                  330.00 ส านักงานประปาย่านตาขาว                 330.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001396664 ๘ ก.ย. ๖๐

77 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพทภ์ายใน พท. 075-378423 48.00                   48.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    48.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   48.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001402942 ๘ ก.ย. ๖๐

78 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพทภ์ายใน พท. 075-378424 60.00                   60.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    60.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   60.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001403009 ๘ ก.ย. ๖๐

79 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. ค่าล่างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 5,607.52              5,607.52              ตกลงราคา นางนวลโสน อุ่นสอน               5,607.52 นางนวลโสน อุ่นสอน              5,607.52 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001401458 ๘ ก.ย. ๖๐

80 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสารประจ ากอง กซข.ต.2 774.00                 774.00                 ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                  774.00 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                 774.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001410066 ๑๑ ก.ย. ๖๐

81 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ผงป.กซข.ต.2 982.00                 982.00                 ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                  982.00 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                 982.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001410066 ๑๑ ก.ย. ๖๐

82 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ผบข.กซข.ต.2 56.50                   56.50                   ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                    56.50 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                   56.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001410066 ๑๑ ก.ย. ๖๐

83 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ผศผ.กซข.ต.2 30.00                   30.00                   ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                    30.00 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                   30.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001410066 ๑๑ ก.ย. ๖๐

84 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ผซฟ.กซข.ต.2 179.00                 179.00                 ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                  179.00 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                 179.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001410066 ๑๑ ก.ย. ๖๐

85 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ผบน.กซข.ต.2 1,499.50              1,499.50              ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ               1,499.50 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ              1,499.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001410066 ๑๑ ก.ย. ๖๐

86 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 4กพ-7596 กทมใช้งาน
ทั่วไปในแผนก

1,193.46              1,193.46              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ               1,193.46 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ              1,193.46 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001411037 ๑๑ ก.ย. ๖๐

87 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์2กถ7093กทม./อนุบาล
รีสอร์ท

1,080.00              1,080.00              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พลังสรณ์               1,080.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พลังสรณ์              1,080.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001407965 ๑๑ ก.ย. ๖๐

88 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ นข 757 นศ.ติดต่องาน 730.80                 730.80                 ตกลงราคา บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

                 730.80 บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

                730.80 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001404813 ๑๑ ก.ย. ๖๐

89 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ ฮล-341 กทมใช้งานทั่วไปใน
แผนก

1,123.29              1,123.29              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ               1,123.29 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ              1,123.29 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001411097 ๑๑ ก.ย. ๖๐

90 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 4กพ-7572 กทม.ใช้งานทั่วไป 1,353.62              1,353.62              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ               1,353.62 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ              1,353.62 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001411732 ๑๑ ก.ย. ๖๐

91 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ กธ-8315 นศ ใช้งานทั่วไป 675.00                 675.00                 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ                  675.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ                 675.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001411695 ๑๑ ก.ย. ๖๐

92 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันทะเบยีนกง4148นศประชุม
แอ็ปซูลูป

705.04                 705.04                 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดทุ่งใหญ่                  705.04 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดทุ่งใหญ่                 705.04 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001407244 ๑๑ ก.ย. ๖๐

93 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามัน กน-1698 นศ-ตรวจสอบงาน
ด้านระบบจ าหน่าย

1,329.20              1,329.20              ตกลงราคา หจก.บา้นส้องเอเชีย               1,329.20 หจก.บา้นส้องเอเชีย              1,329.20 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001411257 ๑๑ ก.ย. ๖๐

94 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา ฝปบ.ต.2 เดือน ก.ย. 
088144-7

49,499.50            49,499.50            ตกลงราคา ส านักงานประปา
นครศรีธรรมราช

            49,499.50 ส านักงานประปา
นครศรีธรรมราช

           49,499.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001408720 ๑๑ ก.ย. ๖๐

95 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์ประจ าเดือน ก.ค. 60 
075-763323

3.00                     3.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      3.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                     3.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001408935 ๑๑ ก.ย. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2560
หน่วยงำน กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคเขต 2 (ภำคใต)้ จ.นครศรธีรรมรำช

วันที่ 30 เดอืน กันยำยน พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

96 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น ค่าจ้างเหมาผูกผ้าขาวด าสถานี สฟฟ.เขา
หลัก

300.00                 300.00                 ตกลงราคา นางวันทนา นาเวศน์                  300.00 นางวันทนา นาเวศน์                 300.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001418458 ๑๒ ก.ย. ๖๐

97 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าเกล่ียดินบริเวณหน้า สฟฟบา้นเขาหลัก 3,700.00              3,700.00              ตกลงราคา นายสมชาย ราชชนนี               3,700.00 นายสมชาย ราชชนนี              3,700.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001418986 ๑๒ ก.ย. ๖๐

98 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างตัดหญ้าและก าจัดวัชพืชสฟฟ.เขา
หลัก(เฉพาะกิจ)

3,000.00              3,000.00              ตกลงราคา นายสมชาย ราชชนนี               3,000.00 นายสมชาย ราชชนนี              3,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001419595 ๑๒ ก.ย. ๖๐

99 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าและก าจัดวัชพืชสฟฟ.
เขาหลัก

3,000.00              3,000.00              ตกลงราคา นายสมชาย ราชชนนี               3,000.00 นายสมชาย ราชชนนี              3,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001418714 ๑๒ ก.ย. ๖๐

100 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าและก าจัด
วัชพืชสฟฟ.ตป.

3,160.00              3,160.00              ตกลงราคา นายสุภาพ  ไวว่อง               3,160.00 นายสุภาพ  ไวว่อง              3,160.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001418841 ๑๒ ก.ย. ๖๐

101 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าและก าจัด
วัชพืชสฟฟ.ตป.ด.กค.60

3,160.00              3,160.00              ตกลงราคา นายสุภาพ  ไวว่อง               3,160.00 นายสุภาพ  ไวว่อง              3,160.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001419372 ๑๒ ก.ย. ๖๐

102 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าน้ ายาและก าจัดวัชพืช สฟฟ.ตป.ด.มค.
60

340.00                 340.00                 ตกลงราคา นายสุภาพ  ไวว่อง                  340.00 นายสุภาพ  ไวว่อง                 340.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001418841 ๑๒ ก.ย. ๖๐

103 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าน้ ายาและก าจัดวัชพืช สฟฟ.ตป.ด.กค.
60

340.00                 340.00                 ตกลงราคา นายสุภาพ  ไวว่อง                  340.00 นายสุภาพ  ไวว่อง                 340.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001419372 ๑๒ ก.ย. ๖๐

104 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 18-31 ส.ค 60/นข 757 
นศ.

1,313.12              1,313.12              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,313.12 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,313.12 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001414362 ๑๒ ก.ย. ๖๐

105 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ 1กช 3602 กทม. 
ปฏบิติังาน กฟจ.พง.

879.20                 879.20                 ตกลงราคา หจก.ไมตรีกิจ                  879.20 หจก.ไมตรีกิจ                 879.20 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001421011 ๑๒ ก.ย. ๖๐

106 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 18-31 ส.ค 60/นข 868 
นศ.

1,660.11              1,660.11              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,660.11 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,660.11 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001414275 ๑๒ ก.ย. ๖๐

107 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 18-31 ส.ค 60/นข 868 
นศ.

1,195.79              1,195.79              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,195.79 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,195.79 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001414233 ๑๒ ก.ย. ๖๐

108 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ นข. 303 นศ กลับจากรับเสด็จ 1,313.83              1,313.83              ตกลงราคา บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน)               1,313.83 บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน)              1,313.83 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001417830 ๑๒ ก.ย. ๖๐

109 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ โทรศัพทคุ์มไม่ได้ 075-378494(กบญ.) 
เดือน กค.60

60.00                   60.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    60.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   60.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001413986 ๑๒ ก.ย. ๖๐

110 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ โทรศัพทคุ์มไม่ได้ 075-378428(กบญ.) 
เดือน กค.60

6.00                     6.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      6.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                     6.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001414049 ๑๒ ก.ย. ๖๐

111 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ โทรศัพท ์075-378493(ผบพกบญ.) 
เดือน กค.60

79.50                   79.50                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    79.50 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   79.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001414169 ๑๒ ก.ย. ๖๐

112 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ โทรศัพทคุ์มไม่ได้ 075-378441(ผจซ) 
เดือน กค.60

132.00                 132.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  132.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 132.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001413916 ๑๒ ก.ย. ๖๐

113 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์ประจ าเดือน ก.ค. 60 
075-763326

18.00                   18.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    18.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   18.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001414738 ๑๒ ก.ย. ๖๐

114 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์ประจ าเดือน ก.ค. 60 
075-763335

3.00                     3.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      3.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                     3.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001414777 ๑๒ ก.ย. ๖๐

115 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-763331 เดือน ก.ค.
60

198.00                 198.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  198.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 198.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001416840 ๑๒ ก.ย. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2560
หน่วยงำน กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคเขต 2 (ภำคใต)้ จ.นครศรธีรรมรำช

วันที่ 30 เดอืน กันยำยน พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

116 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์สฟฟ.ตง 07/60 30.00                   30.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    30.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   30.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001418761 ๑๒ ก.ย. ๖๐

117 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าหมึกTN-S01-MLT-D307L 1 ชุด @ 
ละ 5800,4930,4200

14,930.00            14,930.00            ตกลงราคา บริษัท วิลคอน  ดิสทริบวิชั่น 
จ ากัด

            14,930.00 บริษัท วิลคอน  ดิสทริบวิชั่น 
จ ากัด

           14,930.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001424041 ๑๓ ก.ย. ๖๐

118 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุส านักงาน ผจร.กกค.ต.๒ 2,799.07              2,799.07              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              2,799.07 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             2,799.07 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001424101 ๑๓ ก.ย. ๖๐

119 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 2 กจ 175 กทม. 1,510.80              1,510.80              ตกลงราคา หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

              1,510.80 หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

             1,510.80 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001428217 ๑๓ ก.ย. ๖๐

120 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 1 กธ 6626 กทม. 1,104.24              1,104.24              ตกลงราคา หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

              1,104.24 หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

             1,104.24 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001428178 ๑๓ ก.ย. ๖๐

121 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ กน 1699 นศ. ตรวจประเมิน
 SIFI/SAPI

1,183.46              1,183.46              ตกลงราคา หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

              1,183.46 หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

             1,183.46 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001428575 ๑๓ ก.ย. ๖๐

122 คชจ. ประชุมชี้แจง ค่าอาหารว่างประชุมเร่งรัดปดิใบส่ังงานที่
ค้างในระบบ

1,100.00              1,100.00              ตกลงราคา นางปรียา เบญจกุล               1,100.00 นางปรียา เบญจกุล              1,100.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001427184 ๑๓ ก.ย. ๖๐

123 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปาสฟฟ.ปพน.  ส.ค. 60 356.00                 356.00                 ตกลงราคา ส านักงานประปาปากพนัง                  356.00 ส านักงานประปาปากพนัง                 356.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001422365 ๑๓ ก.ย. ๖๐

124 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพทข์อง กฟจ.นศ.เดือน มิย.
60(340088)

7.60                     7.60                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      7.60 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                     7.60 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001423767 ๑๓ ก.ย. ๖๐

125 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. ค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ สฟฟ. 2,450.00              2,450.00              ตกลงราคา นายทศพร แซ่ซ้ิน               2,450.00 นายทศพร แซ่ซ้ิน              2,450.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001428954 ๑๓ ก.ย. ๖๐

126 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. ค่าอุปกรณ์หลอดไป,โคมไฟไฟฟ้า สถานี้
ไฟฟ้าคุระบรีุ

14,030.00            14,030.00            ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แสงชัย
เทคนิคอล

            14,030.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แสงชัย
เทคนิคอล

           14,030.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001421798 ๑๓ ก.ย. ๖๐

127 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. ค่าล้างเคร่ืองปรับอากาศตามวาระ สถานี
ไฟฟ้าคุระบรีุ

4,800.00              4,800.00              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แสงชัย
เทคนิคอล

              4,800.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แสงชัย
เทคนิคอล

             4,800.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001422158 ๑๓ ก.ย. ๖๐

128 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าและก าจัดวัชพืข สฟฟ.
เขาหลัก

3,000.00              3,000.00              ตกลงราคา นายสมชาย ราชชนนี               3,000.00 นายสมชาย ราชชนนี              3,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001433322 ๑๔ ก.ย. ๖๐

129 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ ผค1324นศ.ตรวจสอบ
Battevyสฟฟ.เขาหลัก

844.08                 844.08                 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัย
ตะกั่วป่

                 844.08 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัย
ตะกั่วป่

                844.08 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001434878 ๑๔ ก.ย. ๖๐

130 ค่าใช้จ่ายเบด็เตล็ด ค่าวัสดุส านักงาน/อนุมัติ...รก.รท.ต.2 ลว.
4 กย.60

350.00                 350.00                 ตกลงราคา นายดุรงค์ฤทธิ ์เงินชูกล่ิน                  350.00 นายดุรงค์ฤทธิ ์เงินชูกล่ิน                 350.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001430365 ๑๔ ก.ย. ๖๐

131 ค่าใช้จ่ายเบด็เตล็ด ค่าปา้ยพลาสติกและปา้ยสต๊ิกเกอร์ต่างๆ 
สฟฟ.เขาหลัก

5,690.00              5,690.00              ตกลงราคา นายภมูินทร์ แก้วเก้าประเสริฐ               5,690.00 นายภมูินทร์ แก้วเก้าประเสริฐ              5,690.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001433689 ๑๔ ก.ย. ๖๐

132 ค่าใช้จ่ายเบด็เตล็ด ค่าปา้ยพลาสติกและโครงไม้พร้อมติดต้ัง 
สฟฟ.เขาหลัก

5,890.00              5,890.00              ตกลงราคา นายภมูินทร์ แก้วเก้าประเสริฐ               5,890.00 นายภมูินทร์ แก้วเก้าประเสริฐ              5,890.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001433742 ๑๔ ก.ย. ๖๐

133 ค่าใช้จ่ายเบด็เตล็ด ค่าปา้ยพลาสติกและปา้ยสต๊ิกเกอร์ต่างๆ 
สฟฟ.เขาหลัก

12,760.00            12,760.00            ตกลงราคา นายภมูินทร์ แก้วเก้าประเสริฐ             12,760.00 นายภมูินทร์ แก้วเก้าประเสริฐ            12,760.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001433822 ๑๔ ก.ย. ๖๐

134 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ นข 868 นศ. 803.74                 803.74                 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

                 803.74 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

                803.74 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001434716 ๑๔ ก.ย. ๖๐

135 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ นข 868 นศ. 2,140.19              2,140.19              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

              2,140.19 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

             2,140.19 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001434758 ๑๔ ก.ย. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2560
หน่วยงำน กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคเขต 2 (ภำคใต)้ จ.นครศรธีรรมรำช

วันที่ 30 เดอืน กันยำยน พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

136 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ บบ 4182 นศ. 10,486.00            10,486.00            ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

            10,486.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

           10,486.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001434796 ๑๔ ก.ย. ๖๐

137 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ กง 5163 นศ. 2,437.00              2,437.00              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

              2,437.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

             2,437.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001434828 ๑๔ ก.ย. ๖๐

138 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ นข 757 นศ. 1,000.00              1,000.00              ตกลงราคา ร้านสยามไฟฟ้ารถยนต์               1,000.00 ร้านสยามไฟฟ้ารถยนต์              1,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001435145 ๑๔ ก.ย. ๖๐

139 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ กจ 4628 นศ. 1,734.00              1,734.00              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

              1,734.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

             1,734.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001434888 ๑๔ ก.ย. ๖๐

140 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ กพ 6038 นศ. 2,594.00              2,594.00              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

              2,594.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

             2,594.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001434915 ๑๔ ก.ย. ๖๐

141 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ กจ 4096 นศ. 3,638.00              3,638.00              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

              3,638.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

             3,638.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001434936 ๑๔ ก.ย. ๖๐

142 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ กน 1700 นศ. 8,946.00              8,946.00              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

              8,946.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

             8,946.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001434978 ๑๔ ก.ย. ๖๐

143 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ นข 757 นศ. 12,400.00            12,400.00            ตกลงราคา นายโชคดี จันทร์ส าเร็จ(อู่ช.
สยามเซอร

            12,400.00 นายโชคดี จันทร์ส าเร็จ(อู่ช.
สยามเซอร

           12,400.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001435072 ๑๔ ก.ย. ๖๐

144 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ นข 757 นศ. 1,410.00              1,410.00              ตกลงราคา นายโชคดี จันทร์ส าเร็จ(อู่ช.
สยามเซอร

              1,410.00 นายโชคดี จันทร์ส าเร็จ(อู่ช.
สยามเซอร

             1,410.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001435096 ๑๔ ก.ย. ๖๐

145 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าหมึกsamsung d116Lผบธ.กบล.ต.2 4,093.46              4,093.46              ตกลงราคา หจก.ไฮเทคออโตเมชั่นแอนด์
เซอร์วิส

              4,093.46 หจก.ไฮเทคออโตเมชั่นแอนด์
เซอร์วิส

             4,093.46 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001440983 ๑๕ ก.ย. ๖๐

146 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าหมึกBฺrother TN3290ผบธ.กบล.ต.2 3,261.68              3,261.68              ตกลงราคา หจก.ไฮเทคออโตเมชั่นแอนด์
เซอร์วิส

              3,261.68 หจก.ไฮเทคออโตเมชั่นแอนด์
เซอร์วิส

             3,261.68 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001440995 ๑๕ ก.ย. ๖๐

147 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าink epson ผบธ.กบล.ต.2 1,401.87              1,401.87              ตกลงราคา บริษัท เอส.พ.ีเอ. คอมพิวเตอร์
 จ ากัด

              1,401.87 บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์
 จ ากัด

             1,401.87 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001441092 ๑๕ ก.ย. ๖๐

148 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าหมึกsamsung d307Lผมม.กบล.ต.2 11,177.57            11,177.57            ตกลงราคา หจก.ไฮเทคออโตเมชั่นแอนด์
เซอร์วิส

            11,177.57 หจก.ไฮเทคออโตเมชั่นแอนด์
เซอร์วิส

           11,177.57 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001441013 ๑๕ ก.ย. ๖๐

149 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าหมึกอิงเจ็คแคนนอลpixma ผลส.
กบล.ต.2

2,411.21              2,411.21              ตกลงราคา หจก.ไฮเทคออโตเมชั่นแอนด์
เซอร์วิส

              2,411.21 หจก.ไฮเทคออโตเมชั่นแอนด์
เซอร์วิส

             2,411.21 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001441032 ๑๕ ก.ย. ๖๐

150 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุส านักงาน         ผลส.กบล.ต.2 2,803.74              2,803.74              ตกลงราคา หจก.ไฮเทคออโตเมชั่นแอนด์
เซอร์วิส

              2,803.74 หจก.ไฮเทคออโตเมชั่นแอนด์
เซอร์วิส

             2,803.74 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001441048 ๑๕ ก.ย. ๖๐

151 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุส านักงาน         ผลส.กบล.ต.2 2,018.69              2,018.69              ตกลงราคา บริษัท สหไทยเปเปอร์พลัส 
จ ากัด

              2,018.69 บริษัท สหไทยเปเปอร์พลัส 
จ ากัด

             2,018.69 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001441131 ๑๕ ก.ย. ๖๐

152 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุส านักงาน ผวฟ.กบล.ต.2 4,793.46              4,793.46              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              4,793.46 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             4,793.46 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001441073 ๑๕ ก.ย. ๖๐

153 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 16-31 ส.ค 60/ทะเบยีน กจ
 4096 นศ.

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

              1,530.49 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,530.49 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001441848 ๑๕ ก.ย. ๖๐

154 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 16-31 ส.ค 60/ทะเบยีน 2 
กก 4217 กทม.

878.15                 878.15                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 878.15 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                878.15 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001441867 ๑๕ ก.ย. ๖๐
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155 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 16-31 ส.ค 60/กจ 4096 
นศ.

1,458.63              1,458.63              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,458.63 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,458.63 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001438113 ๑๕ ก.ย. ๖๐

156 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 16-31 ส.ค 60/2 กก 
4217 กทม.

818.88                 818.88                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 818.88 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                818.88 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001438453 ๑๕ ก.ย. ๖๐

157 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 16-31 ส.ค 60/ทะเบยีน 3 
กร 2044 กทม.

946.83                 946.83                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 946.83 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                946.83 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001439879 ๑๕ ก.ย. ๖๐

158 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 16-31 ส.ค 60/ทะเบยีน 3 
กร 2042 กทม.

1,612.17              1,612.17              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,612.17 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,612.17 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001440068 ๑๕ ก.ย. ๖๐

159 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ 4ก า-7572 กทม.ติดต่อ
งาน

1,627.60              1,627.60              ตกลงราคา บริษัท พุนพินออล์ยบริการ 
จ ากัด

              1,627.60 บริษัท พุนพินออล์ยบริการ 
จ ากัด

             1,627.60 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001438625 ๑๕ ก.ย. ๖๐

160 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน ้ามันยานพาหนะ 3กร2042 1,412.88              1,412.88              ตกลงราคา บริษัท ปา่ตองปโิตรเลียม จ ากัด               1,412.88 บริษัท ปา่ตองปโิตรเลียม จ ากัด              1,412.88 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001439428 ๑๕ ก.ย. ๖๐

161 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน ้ามันยานพาหนะ กจ9194นศ 832.59                 832.59                 ตกลงราคา บริษัท ปา่ตองปโิตรเลียม จ ากัด                  832.59 บริษัท ปา่ตองปโิตรเลียม จ ากัด                 832.59 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001439519 ๑๕ ก.ย. ๖๐

162 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 16-31 ส.ค 60/ทะเบยีน 4 
กพ 7591 กทม.

1,555.58              1,555.58              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,555.58 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,555.58 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001441824 ๑๕ ก.ย. ๖๐

163 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 16-31 ส.ค 60/ทะเบยีน 1 
กต 4665 กทม.

1,480.31              1,480.31              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,480.31 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,480.31 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001440292 ๑๕ ก.ย. ๖๐

164 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 16-31 ส.ค 60/ทะเบยีน กจ
 9194 นศ.

953.42                 953.42                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 953.42 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                953.42 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001440504 ๑๕ ก.ย. ๖๐

165 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 16-31 ส.ค 60/ทะเบยีน กง
 8673 นศ.

1,177.14              1,177.14              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,177.14 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,177.14 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001440103 ๑๕ ก.ย. ๖๐

166 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 16-31 ส.ค 60/กง 8673 
นศ.

1,356.27              1,356.27              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,356.27 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,356.27 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001438300 ๑๕ ก.ย. ๖๐

167 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 16-31 ส.ค 60/กง 5163 
นศ.

1,074.78              1,074.78              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,074.78 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,074.78 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001438147 ๑๕ ก.ย. ๖๐

168 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 16-31 ส.ค 60/ทะเบยีน  
กข 837 นศ.

752.70                 752.70                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 752.70 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                752.70 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001441403 ๑๕ ก.ย. ๖๐

169 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 16-31 ส.ค 60/ทะเบยีน 1 
กฮ 3602 กทม.

1,688.94              1,688.94              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,688.94 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,688.94 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001439732 ๑๕ ก.ย. ๖๐

170 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 16-31 ส.ค 60/ทะเบยีน  
กจ 3904 นศ.

802.88                 802.88                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 802.88 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                802.88 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001440654 ๑๕ ก.ย. ๖๐

171 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 16-31 ส.ค 60/ทะเบยีน  
กจ 3905 นศ.

1,078.87              1,078.87              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,078.87 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,078.87 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001440597 ๑๕ ก.ย. ๖๐

172 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 16-31 ส.ค 60/ทะเบยีน  
กธ 8315 นศ.

910.52                 910.52                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 910.52 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                910.52 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001440631 ๑๕ ก.ย. ๖๐

173 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 16-31 ส.ค 60/ทะเบยีน 4 
กฐ 3391 กทม.

777.79                 777.79                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 777.79 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                777.79 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001441941 ๑๕ ก.ย. ๖๐

หนา้ที ่12 จาก 22



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2560
หน่วยงำน กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคเขต 2 (ภำคใต)้ จ.นครศรธีรรมรำช

วันที่ 30 เดอืน กันยำยน พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

174 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 16-31 ส.ค 60/ทะเบยีน 4 
กช 2047 กทม.

1,731.21              1,731.21              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,731.21 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,731.21 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001440197 ๑๕ ก.ย. ๖๐

175 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 16-31 ส.ค 60/ทะเบยีน 
กจ3996 นศ.

602.16                 602.16                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 602.16 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                602.16 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001440261 ๑๕ ก.ย. ๖๐

176 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 16-31 ส.ค 60/ทะเบยีน  
กจ 3996 นศ.

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

              1,329.77 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,329.77 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001442192 ๑๕ ก.ย. ๖๐

177 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 16-31 ส.ค 60/กจ 3996 
นศ.

998.01                 998.01                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 998.01 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                998.01 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001438498 ๑๕ ก.ย. ๖๐

178 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 16-31 ส.ค 60/ทะเบยีน กน
 9036 นศ.

892.65                 892.65                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 892.65 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                892.65 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001440324 ๑๕ ก.ย. ๖๐

179 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 16-31 ส.ค 60/กธ 8315 
นศ.

1,229.76              1,229.76              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,229.76 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,229.76 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001438077 ๑๕ ก.ย. ๖๐

180 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ 82-3268 นศ. 1,413.64              1,413.64              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัย
ตะกั่วป่

              1,413.64 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัย
ตะกั่วป่

             1,413.64 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001438715 ๑๕ ก.ย. ๖๐

181 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 16-31 ส.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 2001440227 ๑๕ ก.ย. ๖๐

182 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 16-31 ส.ค 60/ทะเบยีน 3 
กร 7992 กทม.

1,430.13              1,430.13              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,430.13 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,430.13 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001442023 ๑๕ ก.ย. ๖๐

183 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 16-31 ส.ค 60/ทะเบยีน 4 
กฐ 3387 กทม.

1,381.86              1,381.86              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,381.86 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,381.86 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001439830 ๑๕ ก.ย. ๖๐

184 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 16-31 ส.ค 60/ทะเบยีน 2 
กจ 175 กทม.

627.25                 627.25                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 627.25 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                627.25 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001440453 ๑๕ ก.ย. ๖๐

185 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 16-31 ส.ค 60/ทะเบยีน 3 
กร 7986 กทม.

1,254.50              1,254.50              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,254.50 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,254.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001441977 ๑๕ ก.ย. ๖๐

186 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 16-31 ส.ค 60/ทะเบยีน 3 
กร 7986 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 2001441991 ๑๕ ก.ย. ๖๐

187 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ 2กจ-175 กทม.ติดต่อ
งาน

740.66                 740.66                 ตกลงราคา บริษัท พุนพินออล์ยบริการ 
จ ากัด

                 740.66 บริษัท พุนพินออล์ยบริการ 
จ ากัด

                740.66 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001438163 ๑๕ ก.ย. ๖๐

188 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 16-31 ส.ค 60/กจ 9198 
นศ.

1,253.91              1,253.91              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,253.91 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,253.91 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001438705 ๑๕ ก.ย. ๖๐

189 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 16-31 ส.ค 60/ทะเบยีน 4 
กพ 7580 กทม.

1,228.32              1,228.32              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,228.32 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,228.32 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001439670 ๑๕ ก.ย. ๖๐

190 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 16-31 ส.ค 60/ทะเบยีน 4 
กพ 7580 กทม.

1,078.87              1,078.87              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,078.87 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,078.87 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001440577 ๑๕ ก.ย. ๖๐

191 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 16-31 ส.ค 60/ทะเบยีน  4
 กพ 7580 กทม.

1,605.76              1,605.76              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,605.76 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,605.76 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001442207 ๑๕ ก.ย. ๖๐

192 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ 1กฮ-3591 กทม/
บริการรับส่งคณะ กสช.

1,437.52              1,437.52              ตกลงราคา บริษัทศรีรุ่งเรือง บริการ จ ากัด               1,437.52 บริษัทศรีรุ่งเรือง บริการ จ ากัด              1,437.52 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001444391 ๑๕ ก.ย. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2560
หน่วยงำน กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคเขต 2 (ภำคใต)้ จ.นครศรธีรรมรำช

วันที่ 30 เดอืน กันยำยน พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

193 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 16-31 ส.ค 60/ทะเบยีน กจ
 9198 นศ.

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

              1,179.23 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,179.23 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001442162 ๑๕ ก.ย. ๖๐

194 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 16-31 ส.ค 60/ทะเบยีน กพ
 7214 นศ.

1,354.86              1,354.86              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,354.86 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,354.86 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001441956 ๑๕ ก.ย. ๖๐

195 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 16-31 ส.ค 60/กพ 7214
 นศ.

1,509.81              1,509.81              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,509.81 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,509.81 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001438531 ๑๕ ก.ย. ๖๐

196 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 16-31 ส.ค 60/ทะเบยีน กน
 1698 นศ.

1,356.12              1,356.12              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,356.12 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,356.12 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001440481 ๑๕ ก.ย. ๖๐

197 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 16-31 ส.ค 60/ทะเบยีน 4 
กย 7195 กทม.

1,842.48              1,842.48              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,842.48 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,842.48 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001440121 ๑๕ ก.ย. ๖๐

198 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 16-31 ส.ค 60/ทะเบยีน 4 
กจ 7723 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 2001440430 ๑๕ ก.ย. ๖๐

199 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 16-31 ส.ค 60/ทะเบยีน 1 
กธ 6626 กทม.

1,630.85              1,630.85              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,630.85 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,630.85 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001441490 ๑๕ ก.ย. ๖๐

200 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 16-31 ส.ค 60/ทะเบยีน 
Fock-lift

286.99                 286.99                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 286.99 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                286.99 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001439624 ๑๕ ก.ย. ๖๐

201 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 16-31 ส.ค 60/นข 303 นศ 1,484.22              1,484.22              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,484.22 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,484.22 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001438664 ๑๕ ก.ย. ๖๐

202 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 16-31 ส.ค 60/ทะเบยีน 
ฆถ3821 กทม.

928.33                 928.33                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 928.33 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                928.33 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001440551 ๑๕ ก.ย. ๖๐

203 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามัน ฮร 9070/ประชุม ชมรม ผจก. 975.95                 975.95                 ตกลงราคา บริษัทศรีรุ่งเรือง บริการ จ ากัด                  975.95 บริษัทศรีรุ่งเรือง บริการ จ ากัด                 975.95 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001444353 ๑๕ ก.ย. ๖๐

204 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 16-31 ส.ค 60/ทะเบยีน 4 
กฐ 4202 กทม.

1,125.96              1,125.96              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,125.96 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,125.96 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001439917 ๑๕ ก.ย. ๖๐

205 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 16-31 ส.ค 60/ทะเบยีน 4 
กฐ 4202 กทม.

1,229.41              1,229.41              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,229.41 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,229.41 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001441560 ๑๕ ก.ย. ๖๐

206 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา ก.ย.60 สฟฟ.พง. 330.00                 330.00                 ตกลงราคา การประปาส่วนภมูิภาค
จังหวัดพังงา

                 330.00 การประปาส่วนภมูิภาค
จังหวัดพังงา

                330.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001440590 ๑๕ ก.ย. ๖๐

207 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-คอมฯ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาคอมฯผบธ.กบล.ต.2 763.55                 763.55                 ตกลงราคา บริษัท เอส.พ.ีเอ. คอมพิวเตอร์
 จ ากัด

                 763.55 บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์
 จ ากัด

                763.55 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001441116 ๑๕ ก.ย. ๖๐

208 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามัน กน 1391 นศ. ใช้งานทั่วไป 780.27                 780.27                 ตกลงราคา หจก.หว้ยยอด เอสทพีี เซอร์วิส                  780.27 หจก.หว้ยยอด เอสทพีี เซอร์วิส                 780.27 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001444961 ๑๖ ก.ย. ๖๐

209 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าผ้าหมึกซัมซุง MLT-D116L/ผบก.
กอก.ต.2

2,046.73              2,046.73              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              2,046.73 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             2,046.73 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001449873 ๑๘ ก.ย. ๖๐

210 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าผ้าหมึกBrotheพ TN-3290 ผบก.
กอก.ต.2

3,261.68              3,261.68              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              3,261.68 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             3,261.68 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001449419 ๑๘ ก.ย. ๖๐

211 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุอุปกกรณ์ส านักงาน/ผพอ.ต.2 1,145.79              1,145.79              ตกลงราคา บริษัท สหไทยเปเปอร์พลัส 
จ ากัด

              1,145.79 บริษัท สหไทยเปเปอร์พลัส 
จ ากัด

             1,145.79 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001449032 ๑๘ ก.ย. ๖๐

212 ค่าวัสดุส านักงาน ผ้าหมึกบาร์เทอร์TN2380/ผสส.ต.2 6,065.42              6,065.42              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              6,065.42 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             6,065.42 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001449792 ๑๘ ก.ย. ๖๐

หนา้ที ่14 จาก 22



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2560
หน่วยงำน กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคเขต 2 (ภำคใต)้ จ.นครศรธีรรมรำช

วันที่ 30 เดอืน กันยำยน พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

213 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าผงหมึก TN-2150 อนุมัติ...อก.รท.ต.
2..ลว.14กย.60

1,859.81              1,859.81              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              1,859.81 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             1,859.81 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001448648 ๑๘ ก.ย. ๖๐

214 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าผงหมึก TN-3350 อนุมัติ...อก.รท.ต.
2..ลว.14กย.60

3,485.98              3,485.98              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              3,485.98 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             3,485.98 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001448738 ๑๘ ก.ย. ๖๐

215 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าผงหมึก TN-3350 อนุมัติ...อก.รท.ต.
2..ลว.14กย.60

3,485.98              3,485.98              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              3,485.98 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             3,485.98 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001448844 ๑๘ ก.ย. ๖๐

216 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าจ้างฉีดหญ้า/สมโชติ 1,120.00              1,120.00              ตกลงราคา นายสมโชติ ยาจาติ               1,120.00 นายสมโชติ ยาจาติ              1,120.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001448841 ๑๘ ก.ย. ๖๐

217 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าซ้ือหนิ,ต้นไม,้ปุ๋ยแต่งแต่งส านักงาน 4,170.00              4,170.00              ตกลงราคา ร้านลานบนิออคิด               4,170.00 ร้านลานบนิออคิด              4,170.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001447314 ๑๘ ก.ย. ๖๐

218 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ 3กร-2044 กทม.ติดต่อ
งาน

1,427.28              1,427.28              ตกลงราคา บริษัท พุนพินออล์ยบริการ 
จ ากัด

              1,427.28 บริษัท พุนพินออล์ยบริการ 
จ ากัด

             1,427.28 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001448541 ๑๘ ก.ย. ๖๐

219 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ 5กจ-5860 กทม.ติดต่อ
งาน

1,101.76              1,101.76              ตกลงราคา บริษัท พุนพินออล์ยบริการ 
จ ากัด

              1,101.76 บริษัท พุนพินออล์ยบริการ 
จ ากัด

             1,101.76 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001448637 ๑๘ ก.ย. ๖๐

220 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปาหมายเลขผู้ใช้ 0139304
ปจด.สค.60

360.00                 360.00                 ตกลงราคา การประปาส่วนภมูิภาค สาขา
ตะกั่วปา่

                 360.00 การประปาส่วนภมูิภาค สาขา
ตะกั่วปา่

                360.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001452934 ๑๘ ก.ย. ๖๐

221 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปาหมายเลขผู้ใช้ 0139304
ปจด.กค.60

360.00                 360.00                 ตกลงราคา การประปาส่วนภมูิภาค สาขา
ตะกั่วปา่

                 360.00 การประปาส่วนภมูิภาค สาขา
ตะกั่วปา่

                360.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001453349 ๑๘ ก.ย. ๖๐

222 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา สฟฟ.ภก.1-ก.ย.2560 164.00                 164.00                 ตกลงราคา ส านักงานประปาภเูก็ต                  164.00 ส านักงานประปาภเูก็ต                 164.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001447568 ๑๘ ก.ย. ๖๐

223 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา สฟฟ.ภก.2-ส.ค.,ก.ย.2560 660.00                 660.00                 ตกลงราคา ส านักงานประปาภเูก็ต                  660.00 ส านักงานประปาภเูก็ต                 660.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001447762 ๑๘ ก.ย. ๖๐

224 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา สฟฟ.ภก.3-ก.ย.2560 330.00                 330.00                 ตกลงราคา ส านักงานประปาภเูก็ต                  330.00 ส านักงานประปาภเูก็ต                 330.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001447847 ๑๘ ก.ย. ๖๐

225 คชจติดต่อส่ือสารอี่น ค่าจ้างบริการ sms 149.00                 149.00                 ตกลงราคา บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท
เวอร์ค

                 149.00 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท
เวอร์ค

                149.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001447599 ๑๘ ก.ย. ๖๐

226 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น ค่าพระบรมฉายาลักษณ์พระเจ้าอยู่หวั รัช
การที่ 10

3,800.00              3,800.00              ตกลงราคา ฅนสร้างภาพและกรอบ               3,800.00 ฅนสร้างภาพและกรอบ              3,800.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001460798 ๑๙ ก.ย. ๖๐

227 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าและก าจัดวัชพืช 
สฟฟ.ตป.ปจด.กค.60

3,160.00              3,160.00              ตกลงราคา นายสมชาย ราชชนนี               3,160.00 นายสมชาย ราชชนนี              3,160.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001460559 ๑๙ ก.ย. ๖๐

228 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าน้ ายาตัดหญ้าและก าจัดวัชพืช 
สฟฟ.ตป.ปจด.กค.60

340.00                 340.00                 ตกลงราคา นายสมชาย ราชชนนี                  340.00 นายสมชาย ราชชนนี                 340.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001460559 ๑๙ ก.ย. ๖๐

229 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 28-31 ส.ค 60/ทะเบยีน 2 
กก 7093 กทม.

978.51                 978.51                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 978.51 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                978.51 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001455218 ๑๙ ก.ย. ๖๐

230 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 28-31 ส.ค 60/ทะเบยีน 2 
กก 4217 กทม.

1,154.14              1,154.14              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,154.14 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,154.14 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001455346 ๑๙ ก.ย. ๖๐

231 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 28-31 ส.ค 60/ทะเบยีน นข
 757 นศ.

1,477.26              1,477.26              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,477.26 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,477.26 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001454367 ๑๙ ก.ย. ๖๐

232 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 28-31 ส.ค 60/ทะเบยีน 3 
กร 2042 กทม.

1,574.18              1,574.18              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,574.18 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,574.18 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001455529 ๑๙ ก.ย. ๖๐

233 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 28-31 ส.ค 60/ทะเบยีน 4 
กพ 7591 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 2001455017 ๑๙ ก.ย. ๖๐

หนา้ที ่15 จาก 22



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2560
หน่วยงำน กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคเขต 2 (ภำคใต)้ จ.นครศรธีรรมรำช

วันที่ 30 เดอืน กันยำยน พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

234 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 28-31 ส.ค 60/ทะเบยีน กง
 5163 นศ.

1,254.50              1,254.50              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,254.50 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,254.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001455200 ๑๙ ก.ย. ๖๐

235 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 28-31 ส.ค 60/ทะเบยีน 1 
กต 4665 กทม.

1,078.87              1,078.87              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,078.87 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,078.87 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001455263 ๑๙ ก.ย. ๖๐

236 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 28-31 ส.ค 60/ทะเบยีน กจ
 9194

1,053.78              1,053.78              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,053.78 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,053.78 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001455407 ๑๙ ก.ย. ๖๐

237 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 28-31 ส.ค 60/ทะเบยีน กข
 837 นศ.

863.26                 863.26                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 863.26 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                863.26 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001455453 ๑๙ ก.ย. ๖๐

238 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 28-31 ส.ค 60/ทะเบยีน นข
 3553 นศ.

1,328.82              1,328.82              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,328.82 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,328.82 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001454542 ๑๙ ก.ย. ๖๐

239 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 28-31 ส.ค 60/ทะเบยีน กจ
 3905 นศ.

652.34                 652.34                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 652.34 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                652.34 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001455242 ๑๙ ก.ย. ๖๐

240 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 28-31 ส.ค 60/ทะเบยีน 1 
กฮ 3602 กทม.

1,555.58              1,555.58              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,555.58 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,555.58 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001455059 ๑๙ ก.ย. ๖๐

241 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 28-31 ส.ค 60/ทะเบยีน 2 
กว 6596 กทม.

1,430.13              1,430.13              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,430.13 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,430.13 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001455368 ๑๙ ก.ย. ๖๐

242 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 28-31 ส.ค 60/ทะเบยีน กน
 9036 นศ.

854.05                 854.05                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 854.05 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                854.05 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001455424 ๑๙ ก.ย. ๖๐

243 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 28-31 ส.ค 60/ทะเบยีน 
82-3268 นศ.

1,257.64              1,257.64              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,257.64 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,257.64 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001454719 ๑๙ ก.ย. ๖๐

244 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 28-31 ส.ค 60/ทะเบยีน 4 
กพ 7584 กทม.

888.65                 888.65                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 888.65 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                888.65 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001455494 ๑๙ ก.ย. ๖๐

245 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 28-31 ส.ค 60/ทะเบยีน 3 
กร 7992 กทม.

1,405.04              1,405.04              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,405.04 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,405.04 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001455317 ๑๙ ก.ย. ๖๐

246 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ กง4148นศ 1,772.15              1,772.15              ตกลงราคา หจก.สมุยออยล์เซอร์วิส 
(2000)

              1,772.15 หจก.สมุยออยล์เซอร์วิส 
(2000)

             1,772.15 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001461478 ๑๙ ก.ย. ๖๐

247 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน บบ.4182 นศ. 1,102.08              1,102.08              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,102.08 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,102.08 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001458918 ๑๙ ก.ย. ๖๐

248 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 28-31 ส.ค 60/ทะเบยีน นข
 303 นศ.

1,154.14              1,154.14              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,154.14 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,154.14 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001455122 ๑๙ ก.ย. ๖๐

249 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 28-31 ส.ค 60/ทะเบยีน 4 
กฐ 4202 กทม.

1,555.58              1,555.58              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,555.58 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,555.58 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001455085 ๑๙ ก.ย. ๖๐

250 คชจ. ประชุมชี้แจง ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ประชุมชี้แจง
HARMONICS

225.00                 225.00                 ตกลงราคา นางวันทนา นาเวศน์                  225.00 นางวันทนา นาเวศน์                 225.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001459229 ๑๙ ก.ย. ๖๐

251 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-378426 147.00                 147.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  147.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 147.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001459910 ๑๙ ก.ย. ๖๐

252 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. ค่าล้างแอร์ สฟฟ.ขอ 12ชุดๆละ 750 บาท 8,411.21              8,411.21              ตกลงราคา นายอภชิาติ ทองสม               8,411.21 นายอภชิาติ ทองสม              8,411.21 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001460946 ๑๙ ก.ย. ๖๐
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253 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 2กก-7093 กทม-ติดต่องาน 758.40                 758.40                 ตกลงราคา บริษัท ภเูก็ตจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

                 758.40 บริษัท ภเูก็ตจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

                758.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001465262 ๒๐ ก.ย. ๖๐

254 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 2กก-7093 กทม-ติดต่องาน 1,384.90              1,384.90              ตกลงราคา บริษัท ภเูก็ตจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

              1,384.90 บริษัท ภเูก็ตจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

             1,384.90 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001465280 ๒๐ ก.ย. ๖๐

255 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ นข-757 นศ.-ติดต่องาน 1,370.32              1,370.32              ตกลงราคา บริษัท ภเูก็ตจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

              1,370.32 บริษัท ภเูก็ตจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

             1,370.32 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001463088 ๒๐ ก.ย. ๖๐

256 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ นข-757 นศ.-ติดต่องาน 1,027.21              1,027.21              ตกลงราคา บริษัท ภเูก็ตจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

              1,027.21 บริษัท ภเูก็ตจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

             1,027.21 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001463138 ๒๐ ก.ย. ๖๐

257 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ กง-5163 นศ.-ตรวจสอบ
มิเตอร์ AMR

1,183.46              1,183.46              ตกลงราคา บริษัท ภเูก็ตจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

              1,183.46 บริษัท ภเูก็ตจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

             1,183.46 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001465124 ๒๐ ก.ย. ๖๐

258 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าอุปกรณ์เคร่ืองเขียนส านังาน/ผบก.ต.2 8,145.79              8,145.79              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              8,145.79 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             8,145.79 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001475763 ๒๑ ก.ย. ๖๐

259 ค่าวัสดุเบด็เตล็ดฯ ค่าวัสดุเบด็เตล็ดส านักงาน/ดุรงค์ฤทธิ์ 320.00                 320.00                 ตกลงราคา นายดุรงค์ฤทธิ ์เงินชูกล่ิน                  320.00 นายดุรงค์ฤทธิ ์เงินชูกล่ิน                 320.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001475109 ๒๑ ก.ย. ๖๐

260 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ประจ าเดือน ส.ค.16-31 ทะเบยีน 4กพ
7583 กทม.

1,555.58              1,555.58              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,555.58 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,555.58 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001475787 ๒๑ ก.ย. ๖๐

261 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ประจ าเดือน ส.ค.16-31 ทะเบยีน 4กพ 
9593 กทม

1,599.57              1,599.57              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,599.57 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,599.57 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001476385 ๒๑ ก.ย. ๖๐

262 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน 5กจ5860 กทม 
ประจ าเดือน ส.ค16-31

1,605.76              1,605.76              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,605.76 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,605.76 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001475377 ๒๑ ก.ย. ๖๐

263 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน 4 กพ 7593 กทม 1,560.99              1,560.99              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,560.99 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,560.99 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001474305 ๒๑ ก.ย. ๖๐

264 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ประจ าเดือน ส.ค.16-31 ทะเบยีน กง-
4148 นศ.

702.52                 702.52                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 702.52 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                702.52 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001475441 ๒๑ ก.ย. ๖๐

265 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ประจ าเดือน ส.ค.16-31 ทะเบยีน กน 
1698 นศ.

1,154.14              1,154.14              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,154.14 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,154.14 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001476131 ๒๑ ก.ย. ๖๐

266 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน กน 1698 นศ. 1,228.32              1,228.32              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,228.32 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,228.32 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001472697 ๒๑ ก.ย. ๖๐

267 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ประจ าเดือน ส.ค.16-31 ทะเบยีน 4กจ
7723 กทม.

827.97                 827.97                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 827.97 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                827.97 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001476168 ๒๑ ก.ย. ๖๐

268 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ประจ าเดือน ส.ค.16-31 ทะเบยีน 4กจ
7723 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 2001475900 ๒๑ ก.ย. ๖๐

269 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน 4 กจ 7728 กทม. 1,535.40              1,535.40              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,535.40 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,535.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001474252 ๒๑ ก.ย. ๖๐

270 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ประจ าเดือน ส.ค.16-31 ทะเบยีน กน 
1391 นศ.

627.25                 627.25                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 627.25 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                627.25 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001475940 ๒๑ ก.ย. ๖๐

271 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน กจ 4628 นศ. 1,154.14              1,154.14              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,154.14 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,154.14 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001474578 ๒๑ ก.ย. ๖๐

หนา้ที ่17 จาก 22



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2560
หน่วยงำน กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคเขต 2 (ภำคใต)้ จ.นครศรธีรรมรำช

วันที่ 30 เดอืน กันยำยน พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

272 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน ผค-1836 นศ. 445.52                 445.52                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 445.52 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                445.52 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001470477 ๒๑ ก.ย. ๖๐

273 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน ผค-1324 นศ. 1,242.78              1,242.78              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,242.78 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,242.78 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001470820 ๒๑ ก.ย. ๖๐

274 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ เคร่ืองปั่นไฟ 191.55                 191.55                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 191.55 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                191.55 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001470395 ๒๑ ก.ย. ๖๐

275 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน 4 กพ 7593 กทม 451.62                 451.62                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 451.62 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                451.62 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001474366 ๒๑ ก.ย. ๖๐

276 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน 81-8732 นศ. 1,336.57              1,336.57              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,336.57 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,336.57 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001470879 ๒๑ ก.ย. ๖๐

277 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน 81-8732 นศ. 1,328.82              1,328.82              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,328.82 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,328.82 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001470983 ๒๑ ก.ย. ๖๐

278 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ประจ าเดือน ส.ค.16-31 ทะเบยีน 4 กย
 7336 กทม

1,751.91              1,751.91              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,751.91 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,751.91 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001476538 ๒๑ ก.ย. ๖๐

279 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน กพ 6033 นศ 
ประจ าเดือน ส.ค.16-31

1,354.86              1,354.86              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,354.86 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,354.86 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001475002 ๒๑ ก.ย. ๖๐

280 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าท าสีรถยนต์ ทะเบยีน กค 8894 นศ. 44,050.00            44,050.00            ตกลงราคา อู่ มงคลเซอร์วิส             44,050.00 อู่ มงคลเซอร์วิส            44,050.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001472921 ๒๑ ก.ย. ๖๐

281 คชจ. ประชุมชี้แจง ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารว่าง 250.00                 250.00                 ตกลงราคา นางสมทรง  บญุศรีนุ้ย                  250.00 นางสมทรง  บญุศรีนุ้ย                 250.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001470550 ๒๑ ก.ย. ๖๐

282 คชจ. ประชุมชี้แจง ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารว่าง 2,150.00              2,150.00              ตกลงราคา นางสมทรง  บญุศรีนุ้ย               2,150.00 นางสมทรง  บญุศรีนุ้ย              2,150.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001470570 ๒๑ ก.ย. ๖๐

283 คชจ. ประชุมชี้แจง ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารว่าง 3,050.00              3,050.00              ตกลงราคา นางสมทรง  บญุศรีนุ้ย               3,050.00 นางสมทรง  บญุศรีนุ้ย              3,050.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001470537 ๒๑ ก.ย. ๖๐

284 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา 249-249 = 0 น. กย.
60/ต.2

180.00                 180.00                 ตกลงราคา ส านักงานประปา
นครศรีธรรมราช

                 180.00 ส านักงานประปา
นครศรีธรรมราช

                180.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001473536 ๒๑ ก.ย. ๖๐

285 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา 11563-10476 = 1087
 น./กย.6/ต.2

32,006.50            32,006.50            ตกลงราคา ส านักงานประปา
นครศรีธรรมราช

            32,006.50 ส านักงานประปา
นครศรีธรรมราช

           32,006.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001473552 ๒๑ ก.ย. ๖๐

286 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา สฟฟ.ขอ เดือน ก.ย.60 1,983.00              1,983.00              ตกลงราคา การประปาส่วนภมูิภาคสาขา
ขนอม

              1,983.00 การประปาส่วนภมูิภาคสาขา
ขนอม

             1,983.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001476571 ๒๑ ก.ย. ๖๐

287 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัทพ์ 075-378727 64.50                   64.50                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    64.50 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   64.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001473179 ๒๑ ก.ย. ๖๐

288 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-529502 สฟฟ.ขอ. 
ก.ค.60

11.40                   11.40                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    11.40 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   11.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001476613 ๒๑ ก.ย. ๖๐

289 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ กจ. 9194  นศ.ตรวจสอบมิเตอร์  AMR. 931.32                 931.32                 ตกลงราคา นายจุลศักด์ิ  สิริมุรธา 
(S.P.บริการ

                 931.32 นายจุลศักด์ิ  สิริมุรธา 
(S.P.บริการ

                931.32 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001481740 ๒๒ ก.ย. ๖๐

290 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ กง-4148 นศ ใช้งานทั่วไป
ในแผนก

1,006.28              1,006.28              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ               1,006.28 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ              1,006.28 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001479313 ๒๒ ก.ย. ๖๐

291 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ กน-1700 นศ ใช้งานทั่วไป
ในแผนก

962.92                 962.92                 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ                  962.92 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ                 962.92 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001480354 ๒๒ ก.ย. ๖๐

292 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ กน1391 นศ. 678.51                 678.51                 ตกลงราคา บริษัท ป.มายะการ จ ากัด                  678.51 บริษัท ป.มายะการ จ ากัด                 678.51 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001478950 ๒๒ ก.ย. ๖๐

293 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามัน นข303 นศ.-ตรวจสอบระบบ
จ าหน่าย

1,221.27              1,221.27              ตกลงราคา บริษัท ป.มายะการ จ ากัด               1,221.27 บริษัท ป.มายะการ จ ากัด              1,221.27 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001478847 ๒๒ ก.ย. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2560
หน่วยงำน กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคเขต 2 (ภำคใต)้ จ.นครศรธีรรมรำช

วันที่ 30 เดอืน กันยำยน พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

294 ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์ ค่าปา้ยไวนิลช่วยเหลือน้ าทว่ม/ผสส.ต.2 1,707.00              1,707.00              ตกลงราคา แต้มสี ปร้ินทแ์อนด์ไซน์               1,707.00 แต้มสี ปร้ินทแ์อนด์ไซน์              1,707.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001481521 ๒๒ ก.ย. ๖๐

295 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพทส์ฟฟ075-284031 5.70                     5.70                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      5.70 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                     5.70 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001478443 ๒๒ ก.ย. ๖๐

296 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์076-422499 ปจด.กค.
2560

37.05                   37.05                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    37.05 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   37.05 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001483010 ๒๒ ก.ย. ๖๐

297 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์076-491253ปจด.กค.
2560

3.00                     3.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      3.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                     3.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001482425 ๒๒ ก.ย. ๖๐

298 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าผึงหมึกเลเซอร์ ผบฟ. 5,887.85              5,887.85              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              5,887.85 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             5,887.85 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001484593 ๒๔ ก.ย. ๖๐

299 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-763345 มิ.ย 60 262.50                 262.50                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  262.50 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 262.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001484604 ๒๔ ก.ย. ๖๐

300 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-763334 มิ.ย 60 84.00                   84.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    84.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   84.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001484600 ๒๔ ก.ย. ๖๐

301 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุส านักงาน 3,587.85              3,587.85              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง               3,587.85 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง              3,587.85 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001489000 ๒๕ ก.ย. ๖๐

302 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ฝปบ.ต.2 จ านวน 4025 
แผ่น

2,012.50              2,012.50              ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ               2,012.50 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ              2,012.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001490313 ๒๕ ก.ย. ๖๐

303 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าจ้างฉีดหญ้า 1,280.00              1,280.00              ตกลงราคา นายสมโชติ ยาจาติ               1,280.00 นายสมโชติ ยาจาติ              1,280.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001488083 ๒๕ ก.ย. ๖๐

304 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 4กพ-7596 กทม ใช้งาน
ทั่วไป

1,333.93              1,333.93              ตกลงราคา หจก.วิยะดาปโิตรเลียม 
(2000)

              1,333.93 หจก.วิยะดาปโิตรเลียม 
(2000)

             1,333.93 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001485630 ๒๕ ก.ย. ๖๐

305 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ ฮล-341 กทม ใช้งานทั่วไป 763.83                 763.83                 ตกลงราคา หจก.วิยะดาปโิตรเลียม 
(2000)

                 763.83 หจก.วิยะดาปโิตรเลียม 
(2000)

                763.83 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001485599 ๒๕ ก.ย. ๖๐

306 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ ฮร-9067 กทม ใช้งานทั่วไป 1,076.45              1,076.45              ตกลงราคา หจก.วิยะดาปโิตรเลียม 
(2000)

              1,076.45 หจก.วิยะดาปโิตรเลียม 
(2000)

             1,076.45 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001485616 ๒๕ ก.ย. ๖๐

307 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา 2439598 สฟฟ.เขาหลัก 1,249.00              1,249.00              ตกลงราคา การประปาส่วนภมูิภาค สาขา
ตะกั่วปา่

              1,249.00 การประปาส่วนภมูิภาค สาขา
ตะกั่วปา่

             1,249.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001488097 ๒๕ ก.ย. ๖๐

308 ค่าน้ าประปา ค่าน ้าประปา ส.ค.60 (สฟฟ.ปต.) 3,128.15              3,128.15              ตกลงราคา ส านักงานประปาภเูก็ต               3,128.15 ส านักงานประปาภเูก็ต              3,128.15 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001487893 ๒๕ ก.ย. ๖๐

309 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์076-450876 ส.ค. 60 8.55                     8.55                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      8.55 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                     8.55 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001490703 ๒๕ ก.ย. ๖๐

310 ค่าInst.Equipส่ือสาร ค่าติดต้ัง/ย้ายโทรศัพท์ 3,350.00              3,350.00              ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)               3,350.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)              3,350.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001485704 ๒๕ ก.ย. ๖๐

311 ค่าInst.Equipส่ือสาร ค่าอุปกรณ์โทรศัพท์ 550.00                 550.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                  550.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                 550.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001485741 ๒๕ ก.ย. ๖๐

312 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 5,530.00              5,530.00              ตกลงราคา บริษัทนีโอ ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง 
จ าก

              5,530.00 บริษัทนีโอ ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง 
จ าก

             5,530.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001488343 ๒๕ ก.ย. ๖๐

313 ค่าวัสดุเบด็เตล็ดฯ วัสดุเบด็เตล็ดส านักงาน/อนมุติ...อก.
รท.ต.2..ลว.22กย

6,308.41              6,308.41              ตกลงราคา บริษัทแอดไวซ์โฮลด้ิงส์กรุ๊ป
จ ากัด

              6,308.41 บริษัทแอดไวซ์โฮลด้ิงส์กรุ๊ป
จ ากัด

             6,308.41 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001495751 ๒๖ ก.ย. ๖๐

314 ค่าจ้างเหมาความ
สะอาด

ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ศจฟ.เดือน 
ส.ค.2560

1,500.00              1,500.00              ตกลงราคา นางสานิตย์  สุจารีย์               1,500.00 นางสานิตย์  สุจารีย์              1,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001498539 ๒๖ ก.ย. ๖๐

315 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ ฮล1109 กทม.ติดต่อ
งาน กฟอ.ถล.

1,403.32              1,403.32              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อ่าวลึก
ออยล์เซอร์

              1,403.32 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อ่าวลึก
ออยล์เซอร์

             1,403.32 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001499961 ๒๖ ก.ย. ๖๐

316 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถทะเบยีน กจ.3904 นศ. 
ตรวจความปลอดภยัทมีง

1,048.78              1,048.78              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดหอสุวรรณ์
การปโิตรเ

              1,048.78 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดหอสุวรรณ์
การปโิตรเ

             1,048.78 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001495946 ๒๖ ก.ย. ๖๐

317 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ กน-1698 นศ.
ตรวจสอบรีโคลสเซอร์

1,145.25              1,145.25              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อ่าวลึก
ออยล์เซอร์

              1,145.25 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อ่าวลึก
ออยล์เซอร์

             1,145.25 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001499311 ๒๖ ก.ย. ๖๐

หนา้ที ่19 จาก 22



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2560
หน่วยงำน กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคเขต 2 (ภำคใต)้ จ.นครศรธีรรมรำช

วันที่ 30 เดอืน กันยำยน พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

318 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ รถ Fork Lift 427.12                 427.12                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 427.12 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                427.12 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001498551 ๒๖ ก.ย. ๖๐

319 ค่าใช้จ่ายเบด็เตล็ด ค่าติดต้ังมาตรวัดน้ าและวางทอ่ประปาที่ 
สฟฟ.ภก.3

31,241.12            31,241.12            ตกลงราคา ส านักงานประปาภเูก็ต             31,241.12 ส านักงานประปาภเูก็ต            31,241.12 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001498011 ๒๖ ก.ย. ๖๐

320 ค่าซ่อมฯบ ารุงฯ-
อาคาร

ค่าอัดน้ ายาแอร์/อนมุติ...อก.รท.ต.2/ลว.
22กย.2560

500.00                 500.00                 ตกลงราคา กษิดิศการไฟฟ้า                  500.00 กษิดิศการไฟฟ้า                 500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001494843 ๒๖ ก.ย. ๖๐

321 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพทข์อง lสถาน2ีเดือน กค.
60(340088)

27.55                   27.55                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    27.55 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   27.55 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001493698 ๒๖ ก.ย. ๖๐

322 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ประจ าเดือน 1-10 ก.ย. ทะเบยีน 4 กพ 
7583 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 2001506652 ๒๗ ก.ย. ๖๐

323 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ประจ าเดือน 1-10 ก.ย. ทะเบยีน กพ 
6033 นศ

932.04                 932.04                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 932.04 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                932.04 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001506747 ๒๗ ก.ย. ๖๐

324 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์กจ-3904นศใช้ตรวจงาน 1,214.48              1,214.48              ตกลงราคา หจก.นราพรรณ               1,214.48 หจก.นราพรรณ              1,214.48 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001508405 ๒๗ ก.ย. ๖๐

325 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ประจ าเดือน 1-10 ก.ย. ทะเบยีน 4 กพ 
7593 กทม

1,523.40              1,523.40              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,523.40 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,523.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001505432 ๒๗ ก.ย. ๖๐

326 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ประจ าเดือน 1-10 ก.ย. ทะเบยีน 4 กพ 
7581 กทม

990.21                 990.21                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 990.21 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                990.21 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001505447 ๒๗ ก.ย. ๖๐

327 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ประจ าเดือน 1-10 ก.ย. ทะเบยีน 4 กจ 
7723 กทม

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

              1,501.62 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,501.62 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001506811 ๒๗ ก.ย. ๖๐

328 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ประจ าเดือน 1-10 ก.ย. ทะเบยีน กง 
4148 นศ.

787.09                 787.09                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 787.09 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                787.09 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001504320 ๒๗ ก.ย. ๖๐

329 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ประจ าเดือน 1-10 ก.ย. ทะเบยีน กน 
1698 นศ.

787.09                 787.09                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 787.09 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                787.09 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001504136 ๒๗ ก.ย. ๖๐

330 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ประจ าเดือน 1-10 ก.ย. ทะเบยีน กน 
1698 นศ.

939.43                 939.43                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 939.43 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                939.43 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001505460 ๒๗ ก.ย. ๖๐

331 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ประจ าเดือน 1-10 ก.ย. ทะเบยีน กน 
1700 นศ

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

              1,087.38 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,087.38 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001505492 ๒๗ ก.ย. ๖๐

332 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ประจ าเดือน 1-10 ก.ย. ทะเบยีน ฆถ 
3821 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 2001506579 ๒๗ ก.ย. ๖๐

333 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ประจ าเดือน 1-10 ก.ย. ทะเบยีน 4 กจ 
7728 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 2001507270 ๒๗ ก.ย. ๖๐

334 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ กจ4628นศ 1,401.40              1,401.40              ตกลงราคา หจก.สมุยออยล์เซอร์วิส 
(2000)

              1,401.40 หจก.สมุยออยล์เซอร์วิส 
(2000)

             1,401.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001505387 ๒๗ ก.ย. ๖๐

335 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์นข-303นศใช้บ ารุงรักษา
อุปกรณ์ฯ

1,188.64              1,188.64              ตกลงราคา หจก.นราพรรณ               1,188.64 หจก.นราพรรณ              1,188.64 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001508086 ๒๗ ก.ย. ๖๐

336 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ประจ าเดือน 1-10 ก.ย. ทะเบยีน กน 
1699 นศ.

761.70                 761.70                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 761.70 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                761.70 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001503963 ๒๗ ก.ย. ๖๐

หนา้ที ่20 จาก 22



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2560
หน่วยงำน กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคเขต 2 (ภำคใต)้ จ.นครศรธีรรมรำช

วันที่ 30 เดอืน กันยำยน พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

337 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท0์75-702716ประจ าเดือน
ส.ค.60

2,198.77              2,198.77              ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)               2,198.77 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)              2,198.77 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001508675 ๒๗ ก.ย. ๖๐

338 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น ค่าใช้จ่ายในการตัดสถานที่วันสถาปนาการ
ไฟฟ้า

14,250.00            14,250.00            ตกลงราคา นายปราโมทย์ เกราะแก้ว             14,250.00 นายปราโมทย์ เกราะแก้ว            14,250.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001515940 ๒๘ ก.ย. ๖๐

339 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น ค่าจ้างเหมาประดับผ้าบริเวณร้ัว
ส านักงาน/ผสส.ต.2

9,730.00              9,730.00              ตกลงราคา นายปราโมทย์ เกราะแก้ว               9,730.00 นายปราโมทย์ เกราะแก้ว              9,730.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001515968 ๒๘ ก.ย. ๖๐

340 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น ค่าน้ าด่ืมขวดเพชร1000แพ็ค/ผสส.ต.2 43,000.00            43,000.00            ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดวรมรรค์             43,000.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดวรมรรค์            43,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001516486 ๒๘ ก.ย. ๖๐

341 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าผ้าหมึกซัมซุง,Brither และผงหมึก
โทรสาร/ผบก.ต.2

10,280.37            10,280.37            ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

            10,280.37 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

           10,280.37 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001516325 ๒๘ ก.ย. ๖๐

342 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร กบญ.ต.2 954.50                 954.50                 ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                  954.50 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                 954.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001511778 ๒๘ ก.ย. ๖๐

343 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร กบญ.ต.2 487.00                 487.00                 ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                  487.00 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                 487.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001511778 ๒๘ ก.ย. ๖๐

344 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร กบญ.ต.2 2,146.50              2,146.50              ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ               2,146.50 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ              2,146.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001511778 ๒๘ ก.ย. ๖๐

345 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร กบญ.ต.2 2,005.00              2,005.00              ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ               2,005.00 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ              2,005.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001511778 ๒๘ ก.ย. ๖๐

346 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร กบญ.ต.2 97.00                   97.00                   ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                    97.00 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                   97.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001511778 ๒๘ ก.ย. ๖๐

347 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร กบญ.ต.2 663.50                 663.50                 ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                  663.50 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                 663.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001511778 ๒๘ ก.ย. ๖๐

348 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร กบญ.ต.2 2,887.00              2,887.00              ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ               2,887.00 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ              2,887.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001511778 ๒๘ ก.ย. ๖๐

349 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าน้ ามันเคร่ืองตัดหญ้า/บรรพต 653.46                 653.46                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 653.46 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                653.46 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001516048 ๒๘ ก.ย. ๖๐

350 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 2 กก 7093 กทม. 1,570.46              1,570.46              ตกลงราคา บริษัท แสตนดาร์ดออยล์ 
(1990)

              1,570.46 บริษัท แสตนดาร์ดออยล์ 
(1990)

             1,570.46 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001510098 ๒๘ ก.ย. ๖๐

351 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์  กน1698 นศผววก
ปบง.ต2ฝปต.2

629.25                 629.25                 ตกลงราคา บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

                 629.25 บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

                629.25 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001510635 ๒๘ ก.ย. ๖๐

352 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 1กธ 6626 กทม. 1,342.49              1,342.49              ตกลงราคา บริษัท แสตนดาร์ดออยล์ 
(1990)

              1,342.49 บริษัท แสตนดาร์ดออยล์ 
(1990)

             1,342.49 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001510190 ๒๘ ก.ย. ๖๐

353 ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์ ค่าน้ าด่ืมขวดเพชร1000แพ็ค/ผสส.ต.2 2,000.00              2,000.00              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดวรมรรค์               2,000.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดวรมรรค์              2,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001516486 ๒๘ ก.ย. ๖๐

354 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. ค่าบริการย้ายเคร่ืองปรับอากาศจ านวน 3
 ชุด

11,000.00            11,000.00            ตกลงราคา บริษัทนีโอ ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง 
จ าก

            11,000.00 บริษัทนีโอ ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง 
จ าก

           11,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001516253 ๒๘ ก.ย. ๖๐

355 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. ค่าจ้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 4,800.00              4,800.00              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แสงชัย
เทคนิคอล

              4,800.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แสงชัย
เทคนิคอล

             4,800.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001512548 ๒๘ ก.ย. ๖๐

356 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ 2กก 7093 กทม. 
ปฏบิติังาน กฟจ.พง.

1,218.24              1,218.24              ตกลงราคา หจก.ไมตรีกิจ               1,218.24 หจก.ไมตรีกิจ              1,218.24 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001545050 ๒๙ ก.ย. ๖๐

357 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ 3กล 2099 กทม. อฝ.
ร่วมประชุมขยายเขต

1,347.84              1,347.84              ตกลงราคา หจก.ไมตรีกิจ               1,347.84 หจก.ไมตรีกิจ              1,347.84 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001545370 ๒๙ ก.ย. ๖๐

358 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ทะเบยีน กง-4148 นศ. 857.01                 857.01                 ตกลงราคา บริษัทโชคธนเศรษฐ์ ออยล์ 
จ ากัด

                 857.01 บริษัทโชคธนเศรษฐ์ ออยล์ 
จ ากัด

                857.01 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001548745 ๒๙ ก.ย. ๖๐

359 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ กน-1698นศ. น้ ามันฯ ผวว.กปบ.ผปบ.ต.2 1,196.00              1,196.00              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เจริญพร
ปโิตรเลียม

              1,196.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เจริญพร
ปโิตรเลียม

             1,196.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001520754 ๒๙ ก.ย. ๖๐

360 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ทะเบยีน กน-1698 นศ. 1,012.83              1,012.83              ตกลงราคา บริษัทโชคธนเศรษฐ์ ออยล์ 
จ ากัด

              1,012.83 บริษัทโชคธนเศรษฐ์ ออยล์ 
จ ากัด

             1,012.83 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001522889 ๒๙ ก.ย. ๖๐

361 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ กน 1699 นศ. 
ตรวจสอบสายเคเบลิ สฟ.พง

1,218.24              1,218.24              ตกลงราคา หจก.ภทูองเซอร์วิส               1,218.24 หจก.ภทูองเซอร์วิส              1,218.24 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001519589 ๒๙ ก.ย. ๖๐

362 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ 4กย7736กทม 986.05                 986.05                 ตกลงราคา หจก.สมุยออยล์เซอร์วิส 
(2000)

                 986.05 หจก.สมุยออยล์เซอร์วิส 
(2000)

                986.05 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001523216 ๒๙ ก.ย. ๖๐

363 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา กย 60 336.00                 336.00                 ตกลงราคา การประปาส่วนภมูิภาคสาขาสุ
ราษฎร์ธานี

                 336.00 การประปาส่วนภมูิภาคสาขาสุ
ราษฎร์ธานี

                336.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001522537 ๒๙ ก.ย. ๖๐

364 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-378-636 สค.60/ต.2 273.00                 273.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  273.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 273.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001517825 ๒๙ ก.ย. ๖๐

365 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-378-261 สค.60/ต.2 144.00                 144.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  144.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 144.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001517808 ๒๙ ก.ย. ๖๐

366 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-378-341 สค.60/
ผพอ.ต.2

198.00                 198.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  198.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 198.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001517787 ๒๙ ก.ย. ๖๐

367 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์No.075692205 เดือน
สิงหาคม 2560

114.00                 114.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                  114.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                 114.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001534674 ๒๙ ก.ย. ๖๐

368 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพทป์ระจ าเดือนส.ค.60 256.50                 256.50                 ตกลงราคา บริษัททโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                  256.50 บริษัททโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                 256.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001528841 ๒๙ ก.ย. ๖๐

369 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าใช้โทรศัพท ์สฟฟ.ภก.1-ส.ค.60 62.70                   62.70                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    62.70 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   62.70 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001518777 ๒๙ ก.ย. ๖๐

370 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าใช้โทรศัพท ์สฟฟ.ภก.2-ส.ค.60 3.00                     3.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      3.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                     3.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001518809 ๒๙ ก.ย. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2560
หน่วยงำน กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคเขต 2 (ภำคใต)้ จ.นครศรธีรรมรำช

วันที่ 30 เดอืน กันยำยน พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

371 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์076-331516 ประจ าเดือน
 กค. 2560

9.00                     9.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                      9.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                     9.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001523335 ๒๙ ก.ย. ๖๐

372 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศจ านวน 6 ชุด/
ต.2

11,700.00            11,700.00            ตกลงราคา บริษัทนีโอ ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง 
จ าก

            11,700.00 บริษัทนีโอ ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง 
จ าก

           11,700.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001529132 ๒๙ ก.ย. ๖๐

373 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าผงหมึก Brother MFC-7860DW 
ประจ า กรส.ต.2

2,140.19              2,140.19              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              2,140.19 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             2,140.19 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001540757 ๓๐ ก.ย. ๖๐

374 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าผงหมึก Brother MFC-7860DW 
ผรส.กรส.ต.2

2,140.19              2,140.19              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              2,140.19 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             2,140.19 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001539740 ๓๐ ก.ย. ๖๐

375 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์กง8673นศ.เพื่อส ารวจ
งาน

545.79                 545.79                 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดศรีเฟื่องฟู                  545.79 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดศรีเฟื่องฟู                 545.79 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001525730 ๓๐ ก.ย. ๖๐

376 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ กน-1698 นศ.ติดต่องาน 1,073.60              1,073.60              ตกลงราคา สหกรณ์นิคมวิภาวดี จ ากัด               1,073.60 สหกรณ์นิคมวิภาวดี จ ากัด              1,073.60 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001551939 ๓๐ ก.ย. ๖๐

377 ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างท าปา้ยไฟฟ้าโปร่งใส 1,940.00              1,940.00              ตกลงราคา นายเสริมศักด์ิ จันทระ               1,940.00 นายเสริมศักด์ิ จันทระ              1,940.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001524994 ๓๐ ก.ย. ๖๐

378 ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างท าสต๊ิกเกอร์ติดกระจก "สุจริตตาม
รอยพ่อ"

5,370.00              5,370.00              ตกลงราคา แต้มสี ปร้ินทแ์อนด์ไซน์               5,370.00 แต้มสี ปร้ินทแ์อนด์ไซน์              5,370.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001543936 ๓๐ ก.ย. ๖๐

379 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปาประจ าเดือนส.ค.60 สถานี 330.00                 330.00                 ตกลงราคา การประปาส่วนภมูิภาคอ าเภอ
ทา้ยเ้หมือง

                 330.00 การประปาส่วนภมูิภาคอ าเภอ
ทา้ยเ้หมือง

                330.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001543962 ๓๐ ก.ย. ๖๐

380 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-763328 ก.ค 60 18.00                   18.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    18.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   18.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001525283 ๓๐ ก.ย. ๖๐

381 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-763345 ก.ค 60 129.00                 129.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  129.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 129.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001525292 ๓๐ ก.ย. ๖๐

382 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-763328 ก.ค 60 3.00                     3.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      3.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                     3.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001525284 ๓๐ ก.ย. ๖๐

383 ไขควงลม 21,454.00            21,454.00            ตกลงราคา บริษัท ชาญชัยเอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด

            21,454.00 บริษัท ชาญชัยเอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด

           21,454.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000109186 ๑ ก.ย. ๖๐

384 ดอกไขควงลม 880.00                 880.00                 ตกลงราคา บริษัท ชาญชัยเอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด

                 880.00 บริษัท ชาญชัยเอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด

                880.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000109186 ๑ ก.ย. ๖๐

385 รอกแขวนสปริง 4,384.00              4,384.00              ตกลงราคา บริษัท ชาญชัยเอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด

              4,384.00 บริษัท ชาญชัยเอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด

             4,384.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000109186 ๑ ก.ย. ๖๐

386 ซ้ือเคร่ืองอัดลมไฟฟ้า 63,000.00            63,000.00            ตกลงราคา บริษัท ธีรวัฒน์ เคร่ืองอัดลม 
จ ากัด

            63,000.00 บริษัท ธีรวัฒน์ เคร่ืองอัดลม 
จ ากัด

           63,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000109201 ๑ ก.ย. ๖๐

387 อุปกรณ์ปอ้งกันเคร่ืองมือลม 1,600.00              1,600.00              ตกลงราคา บริษัท ธีรวัฒน์ เคร่ืองอัดลม 
จ ากัด

              1,600.00 บริษัท ธีรวัฒน์ เคร่ืองอัดลม 
จ ากัด

             1,600.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000109201 ๑ ก.ย. ๖๐

388 จัดซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้จากงบลงทนุประจ าป ี2560 250,000.00          250,000.00          ตกลงราคา บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด           250,000.00 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด          250,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000114833 ๑๒ ก.ย. ๖๐

389 จัดซ้ือเคร่ืองมือวัดHarmonics handheld 247,700.00          247,700.00          ตกลงราคา บริษัท เพาเวอร์ ควอลิต้ี           247,700.00 บริษัท เพาเวอร์ ควอลิต้ี          247,700.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000117380 ๑๘ ก.ย. ๖๐

390 ซ้ือPallet Truck 10,500.00            10,500.00            ตกลงราคา บริษัท ยูไนเต็ดมอเตอร์เวิกส์ 
(สยาม) จ ากัด (มหาชน)

            10,500.00 บริษัท ยูไนเต็ดมอเตอร์เวิกส์ 
(สยาม) จ ากัด (มหาชน)

           10,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000117390 ๑๘ ก.ย. ๖๐

391 เคร่ืองต่อสายลงดิน 28,000.00            28,000.00            ตกลงราคา บริษัท อัพไลน์ เทคโนโลยี 
จ ากัด

            28,000.00 บริษัท อัพไลน์ เทคโนโลยี 
จ ากัด

           28,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000122012 ๒๗ ก.ย. ๖๐

392 Hydraulic Tool Press 240,000.00          240,000.00          ตกลงราคา บริษัท อัพไลน์ เทคโนโลยี 
จ ากัด

          240,000.00 บริษัท อัพไลน์ เทคโนโลยี 
จ ากัด

         240,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000122012 ๒๗ ก.ย. ๖๐

393 Wire Grip ขนาด 25-50 ต.มม. 7,800.00              7,800.00              ตกลงราคา บริษัท อัพไลน์ เทคโนโลยี 
จ ากัด

              7,800.00 บริษัท อัพไลน์ เทคโนโลยี 
จ ากัด

             7,800.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000122012 ๒๗ ก.ย. ๖๐

394 Pulling Grip 7,800.00              7,800.00              ตกลงราคา บริษัท อัพไลน์ เทคโนโลยี 
จ ากัด

              7,800.00 บริษัท อัพไลน์ เทคโนโลยี 
จ ากัด

             7,800.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000122012 ๒๗ ก.ย. ๖๐

395 ค่าติดต้ังโครงเหล็กเสาอากาศ กฟจ.พังงา 147,652.50          147,652.50          ตกลงราคา บริษัท ณัฐรัชการค้า จ ากัด           147,652.50 บริษัท ณัฐรัชการค้า จ ากัด          147,652.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000122972 ๒๘ ก.ย. ๖๐

396 ค่าติดต้ังโครงเหล็กเสาอากาศ กฟส.ทา้ยเหมือง 147,652.50          147,652.50          ตกลงราคา บริษัท ณัฐรัชการค้า จ ากัด           147,652.50 บริษัท ณัฐรัชการค้า จ ากัด          147,652.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000122974 ๒๘ ก.ย. ๖๐
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