
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

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.

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

หนา้ที ่1 จาก 5



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

๘. สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.

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

๙.  สลักเกลียว เอ็ม 16x450 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

๑๕. สลักหว่งกลม เอ็ม 16x300 มม.

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

หนา้ที ่2 จาก 5



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

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.

๒๗. เหล็กคอนเคเบลิอากาศทางโค้ง

หนา้ที ่3 จาก 5



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 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

5 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

6 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

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

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
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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 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

8 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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