
แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

1        9,867,805.36        9,867,805.36 ประกวด
ราคา 

e-Auction

       3,579,682.86        3,579,682.86 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด        3,347,330.22 บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด       3,347,330.22 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

2. บริษัท อีร่า จ ากัด        3,430,831.95
3. บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี 
จ ากัด

       3,461,691.29

4. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด        3,485,289.60
       5,165,906.50        5,165,906.50 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด        4,628,466.90

2. บริษัท อีร่า จ ากัด        4,494,107.00  บริษัท อีร่า จ ากัด       4,494,107.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

3. บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี 
จ ากัด

       4,826,531.93

4. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด        4,540,438.00
       1,122,216.00        1,122,216.00 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด           965,568.00 บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด          965,568.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี

คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

2. บริษัท อีร่า จ ากัด           988,680.00
3. บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี 
จ ากัด

       1,087,548.00

4. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด           975,840.00
2      19,257,323.93      19,257,323.93 ประกวด

ราคา 
e-Auction

              2,062.96               2,062.96 1. บริษัท สินธานีอุตสาหกรรม
 จ ากัด

              2,055.00 บริษัท สินธานีอุตสาหกรรม 
จ ากัด

             2,045.84 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

2. บริษัท อูช่า สยาม สตีล 
อินดัสตรียส์ จ ากัด(มหาชน)

              2,058.96

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

วันที่ 31 เดอืน กรกฎำคม พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

๑. ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม. เส้นเดียว มอก.71 สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
050/2560 ลงวันที่ 
21 กรกฎาคม 2560

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

หมายเหตุ : เดือนมิถุนายน 
มี 1 บริษัท  ได้จัดท าสัญญา
ซ้ือพัสดุแล้ว คือ บริษัท ซิสเต็ม 
3 จ ากัด ท าสัญญาซ้ือพัสดุ 
จ านวน 1 รายการ

๑. แร็ค 2x200 มม. (2x8 นิ้ว) แบบหลังยื่น สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
038/2560 ลงวันที่ 
3 กรกฎาคม 2560

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

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
040/2560 ลงวันที่ 
12 กรกฎาคม 2560

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

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
038/2560 ลงวันที่ 
3 กรกฎาคม 2560

จัดซ้ือพัสดุรอง ป ี๒๕๖๐ อุปกรณ์สายยึดโยงประเภทลวดเหล็กฯ 
(Form NO. ๐๔-๔ สเปค R-๑๖๗/๒๕๔๒) จ านวน ๔ รายการ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (วงเงินจัดซ้ือรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หนา้ที ่1 จาก 27



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 31 เดอืน กรกฎำคม พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

       1,032,190.48        1,032,190.48 1. บริษัท สินธานีอุตสาหกรรม
 จ ากัด

       1,029,000.00

2. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด        1,030,000.00
3. บริษัท อูช่า สยาม สตีล 
อินดัสตรียส์ จ ากัด(มหาชน)

       1,025,690.48  บริษัท อูช่า สยาม สตีล 
อินดัสตรียส์ จ ากัด(มหาชน)

      1,021,729.09 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

     15,808,145.76      15,808,145.76 1. บริษัท สินธานีอุตสาหกรรม
 จ ากัด

     15,765,000.00

2. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด      15,745,000.00 บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด     15,701,693.60 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

3. บริษัท อูช่า สยาม สตีล 
อินดัสตรียส์ จ ากัด(มหาชน)

     15,778,145.76

       2,414,924.73        2,414,924.73 1. บริษัท สินธานีอุตสาหกรรม
 จ ากัด

       2,407,000.00 บริษัท สินธานีอุตสาหกรรม 
จ ากัด

      2,401,728.42 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

2. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด        2,410,000.00

3. บริษัท อูช่า สยาม สตีล 
อินดัสตรียส์ จ ากัด(มหาชน)

       2,410,924.73

3        3,563,315.07        3,346,524.30 ประกวดราคา

          149,800.00           140,512.40 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

          133,322.00

2. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด           133,022.40

3. บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

          122,836.00 บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

         122,836.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

2. ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
049/2560 ลงวันที่ 
21 กรกฎาคม 2560

3. ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
048/2560 ลงวันที่ 
24 กรกฎาคม 2560

๔. ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404 สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
050/2560 ลงวันที่ 
21 กรกฎาคม 2560

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

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

๓. พีจ.ี คอนเนคเตอร์ 3 สลัก ส าหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัล
ลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
026/2560 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2560

หนา้ที ่2 จาก 27



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 31 เดอืน กรกฎำคม พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

          292,088.60           243,619.74 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

          270,688.60

2. บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

          243,619.74 บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

         243,619.74 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

          823,900.00           781,528.00 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

          776,820.00

2. บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

          682,660.00 บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

         682,660.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

            69,550.00             65,655.20 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            62,595.00

2. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด             57,031.00
3. บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

            54,249.00 บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

           54,249.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

          642,652.70           632,575.44 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

          476,723.52

2. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด           602,452.80
3. บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

          432,194.40 บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

         432,194.40 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

       1,151,128.47        1,132,327.50 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

          905,862.00

2. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด           890,764.30
3. บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

          827,353.96 บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

         827,353.96 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

            35,149.50             32,902.50 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            40,125.00

2. บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

            32,902.50 บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

           32,902.50 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
026/2560 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2560

๔. คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 25-35 ต.มม.

๖. คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
026/2560 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2560

๗. คอนเนคเตอร์ชนิดบบีแบบเอช ส าหรับสายเข้าอลูมิเนียม 
25-50 ต.มม.สายแยกอลูมิเนียมหรือทองแดง 2.5-6 ต.มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
026/2560 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2560

๘. คอนเนคเตอร์ชนิดบบี AL25-50แยก AL 16-35 ต.มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
026/2560 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2560

๙. คอนเนคเตอร์ชนิดบบี AL50-95.แยก AL 50-95 ต.มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
026/2560 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2560

๑๒. หลอดต่อสายชนิดบบี รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
026/2560 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2560
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แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 31 เดอืน กรกฎำคม พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

          373,430.00           291,275.40 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

          295,943.27

3. บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

          272,603.90 บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

         272,603.90 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

            25,615.80             26,128.12 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

            34,154.40

2. บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

            26,128.12 บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

           26,128.12 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

4        5,480,293.90        5,701,409.40 ประกวดราคา

       2,028,720.00        2,180,874.00 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด        1,744,699.20

2. บริษัท อีร่า จ ากัด        1,701,588.90 บริษัท อีร่า จ ากัด       1,701,588.90 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

3. บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี 
จ ากัด

       1,853,742.90

          606,476.00           644,963.90 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด           545,828.40

2. บริษัท อีร่า จ ากัด           542,329.50 บริษัท อีร่า จ ากัด          542,329.50 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

          137,388.00           132,038.00 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด           132,252.00

2. บริษัท อีร่า จ ากัด           121,980.00 บริษัท อีร่า จ ากัด          121,980.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

          242,569.00           242,333.60 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด           245,586.40

2. บริษัท อีร่า จ ากัด           240,300.60 บริษัท อีร่า จ ากัด          240,300.60 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
026/2560 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2560

๑๖. หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.

๑๙. หลอดต่อสายชนิดบบี รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
026/2560 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2560

จัดซ้ือพัสดุรองป ี๒๕๖๐, ป ี๒๕๕๙ และป ี๒๕๕๙ (ปรับแผน คร้ังที่
 ๑/๒๕๕๙) ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง (Form No.๙๓-๑) จ านวน
 ๘ รายการ (วงเงินจัดซ้ือรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๑. เหล็กรูปรางน้ า 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
037/2560 ลงวันที่ 
7 กรกฎาคม 2560

2. เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 
มม. สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-

037/2560 ลงวันที่ 
7 กรกฎาคม 2560

3. เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้า 65x65x6 มม. ยาว 2,500 มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
037/2560 ลงวันที่ 
7 กรกฎาคม 2560

4. เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางโค้ง 65x65x6 มม. ยาว 2,500 
มม. สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-

037/2560 ลงวันที่ 
7 กรกฎาคม 2560
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แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 31 เดอืน กรกฎำคม พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

            39,183.40             41,665.80 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด             45,903.00 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

       2,214,686.00        2,249,311.20 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด        2,782,042.80 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

            59,920.00             60,348.00 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด             80,464.00 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

          151,351.50           149,874.90 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด           186,051.60 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

5           155,706.40           152,785.30 ประกวดราคา

            28,676.00             26,407.60 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด             26,364.80 บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด            26,364.80 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

2. บริษัท เพรส ควอลิต้ี จ ากัด             26,407.60

            88,831.40             89,452.00 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด           107,107.00 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

            38,199.00             36,925.70 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด             45,329.48 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

6           911,906.43           799,290.00 สอบราคา

          391,034.71           425,860.00 1. บริษัท โคเอลเม่ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด

          390,550.00 บริษัท โคเอลเม่ อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากัด

 ๓๘๕,๒๐๐.๐๐ เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

          188,305.02             99,510.00 -  - -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

          332,566.70           273,920.00 1. บริษัท เว็ลธ์ ซัพพอร์ต จ ากัด           468,660.00 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

5. แคล้มป ์สลัก 3 ตัว ส าหรับลวดเหล็กตีเกลียว 35 ต.มม.

4. กราวด์วายร์แคล้มป ์ส าหรับเสาคอนกรีต

6. กราวด์วายร์แคล้มป ์ส าหรับเสาคอนกรีต

7. กราวด์วายร์แคล้มป ์ส าหรับเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า

8. กราวด์วายร์แคล้มป ์แบบ เจ 1152

จัดซ้ือพัสดุรองป ี๒๕๖๐ (ปรับแผนคร้ังที่ ๑/๒๕๖๐) ประเภท
อุปกรณ์สายยึดโยง (Form No. ๙๓-๑) จ านวน ๕ รายการ  
(วงเงินจัดซ้ือรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หมายเหตุ : เดือนกรกฎาคม 
มี 1 บริษัท  ได้จัดท าใบส่ังซ้ือ 
(PO) แล้ว คือ บริษัท กิจพูนชัย 
จ ากัด ท าใบส่ังซ้ือพัสดุ จ านวน 
1 รายการ ส่วนอีก 1 บริษัท 
ผู้ขายยังไม่ได้มาท าสัญญา คือ 
บริษัท อีร่า จ ากัด จ านวน 2 
รายการ (ยกเลิกการจัดซ้ือ 2 
รายการ)

3. เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้า ขนาด 65x65x6 มม. ยาว 2,500 
มม.

ใบส่ังซ้ือ (PO) เลขที่ 
3001304843 ลงวันที่      
14 กรกฎาคม 2560

5. กราวด์วายร์แคล้มป ์แบบ เจ 1152

จัดซ้ือพัสดุส าหรับงานก่อสร้างเพิ่มเบย์ ๑๑๕ เควี (ชั่วคราว) สถานี
ไฟฟ้าถลาง ๑ จ.ภเูก็ต จ านวน ๓ รายการ เลขที่ PEA(S๒) ๐๐๓/
๒๕๖๐ (วงเงินจัดซ้ือรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๑. 115 kV DISCONNECTING SWITCH, THREE POLE, 
WITHOUT GROUNDING SWITCH

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
045/2560 ลงวันที่ 
20 กรกฎาคม 2560

๒. LIGHTNING ARRESTER, FOR 115 kV (SURG ARRESTERS)
LIGHTNING ARRESTER, FOR 115 kV (SURGE COUNTER)
๓. CONTROL CABLE SIZE 12x4 sq.mm. TIS.838
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แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 31 เดอืน กรกฎำคม พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

7           520,871.72           430,140.00 สอบราคา

          188,305.02           109,140.00 1. บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด (มหาชน)

          369,150.00 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

          332,566.70           321,000.00 1. บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด (มหาชน)

          449,400.00

2. บริษัท สกายคอมเมอเชี่ยล 
จ ากัด

          299,600.00 บริษัท สกายคอมเมอเชี่ยล 
จ ากัด

         299,600.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

8           173,960.60           239,894.00 สอบราคา

          173,960.60           239,894.00 1. บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี 
จ ากัด

          191,000.35 บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี จ ากัด          191,000.35 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

2. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด           193,135.00

9
            34,500.00             34,500.00 ตกลงราคา 1. บ.เพาเวอร์บาย จ ากัด 

(สาขาภเูก็ต)
            36,308.41 3. บ.กลอบอล รีช จ ากัด            34,500.00

2. หสม. พ.ีเอส.เซลแอนด์
เซอร์วิส

            38,250.00

3. บ.กลอบอล รีช จ ากัด             34,500.00

10
            73,917.74             73,917.74 ตกลงราคา บ.อีซูซุนครมอเตอร์เซลส์

(1991)จ ากัด
            73,917.74 บ.อีซูซุนครมอเตอร์เซลส์

(1991)จ ากัด
           73,917.74

11             43,300.00             43,300.00 ตกลงราคา บริษัท เยนเนรัล คอมเทค 
จ ากัด

            43,300.00 บริษัท เยนเนรัล คอมเทค 
จ ากัด

           43,300.00 อนุมัติ อก.รส.ต.2

ลว. 7 ก.ค.60

ต.2 กรส.(รอ.) 697/2560

ขออนุมัติจ้างซ่อม MARS Master ประจ าส านักงาน กฟส.กันตัง จ.
ตรัง

เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติั,รายละเอียด
ถูกต้อง และเปน็ตัวแทน
จ าหน่ายในประเทศไทย

ซ้ือเคร่ืองรับโทรศัพทแ์บบรับอัตโนมัติ15เคร่ือง เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือ (PO) เลขที่ 
3001305068 ลงวันที่      
12 กรกฎาคม 2560

ซ่อมรถยนต์ กฟภ. กจ-4629 นศ. เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค

ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือ (PO) เลขที่  
3001297578

จัดซ้ือพัสดุส าหรับงานก่อสร้างเพิ่มเบย์ ๑๑๕ เควี (ชั่วคราว) สถานี
ไฟฟ้าถลาง ๑ จ.ภเูก็ต จ านวน ๒ รายการ คร้ังที่ ๒ ตามสอบราคา
เลขท่ี PEA(S๒)๐๒๑/๒๕๖๐ (วงเงินจัดซ้ือรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๑. แร็ค 2x200 มม.(2x8 นิ้ว) แบบหลังยื่น ใบส่ังซ้ือ (PO) เลขที่ 
3001311690 ลงวันที่      
31 กรกฎาคม 2560

1. LIGHTNING ARRESTER, FOR 115 kV (SURG ARRESTERS)
 จ านวน 3 SETS 1.2) LIGHTNING ARRESTER, FOR 115 kV 
(SURGE COUNTER) จ านวน 3 SETS2. CONTROL CABLE SIZE 12x4 sq.mm. TIS.838

ใบส่ังซ้ือ (PO) เลขที่ 
3001310626 ลงวันที่      
26 กรกฎาคม 2560

จัดซ้ือพัสดุรองป ี๒๕๖๐ (ปรับแผนคร้ังที่ ๑/๒๕๖๐) ประเภท
อุปกรณ์ลูกถ้วย (Form No. ๙๓-๖) จ านวน ๔ รายการ (วงเงิน
จัดซ้ือรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หมายเหตุ : เดือนกรกฎาคม 
มี 1 บริษัท  ได้จัดท าใบส่ังซ้ือ 
(PO) แล้ว คือ บริษัท จ.ีเค.แอ
สเซ็มบล้ี จ ากัด ท าใบส่ังซ้ือพัสดุ
 จ านวน 1 รายการ ส่วนอีก 1 
บริษัท ผู้ขายยังไม่ได้มาท า
สัญญา คือ บริษัท ซิสเต็ม 3 
จ ากัด จ านวน 3 รายการ
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แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 31 เดอืน กรกฎำคม พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

12             15,408.00             15,408.00 ตกลงราคา บริษัท เยนเนรัล คอมเทค 
จ ากัด

            20,126.70 บริษัท เยนเนรัล คอมเทค 
จ ากัด

           20,126.70 อนุมัติ อก.รส.ต.2

ลว. 7 ก.ค.60

13             20,126.70             20,126.70 ตกลงราคา บริษัท เยนเนรัล คอมเทค 
จ ากัด

            20,126.70 บริษัท เยนเนรัล คอมเทค 
จ ากัด

           20,126.70 อนุมัติ อก.รส.ต.2

ลว. 7 ก.ค.60

14             22,470.00             22,470.00 ตกลงราคา บริษัท เยนเนรัล คอมเทค 
จ ากัด

            22,470.00 บริษัท เยนเนรัล คอมเทค 
จ ากัด

           22,470.00 อนุมัติ อก.รส.ต.2

ลว. 7 ก.ค.60

15             21,400.00             21,400.00 ตกลงราคา บริษัท เยนเนรัล คอมเทค 
จ ากัด

            21,400.00 บริษัท เยนเนรัล คอมเทค 
จ ากัด

           21,400.00 อนุมัติ อก.รส.ต.2

ลว. 7 ก.ค.60

16 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน เดือน ม.ิย.60/วิรัช 8,800.00              8,800.00              ตกลงราคา นายวิรัช ชาญปราณีต               8,800.00 นายวิรัช ชาญปราณีต              8,800.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001015083 ๓ ก.ค. ๖๐

17 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน เดือน ม.ิย.60/
สนธยา

9,240.00              9,240.00              ตกลงราคา นายสนธยา แก้วทองค า               9,240.00 นายสนธยา แก้วทองค า              9,240.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001015022 ๓ ก.ค. ๖๐

18 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน เดือน ม.ิย.60/เสนอ 8,800.00              8,800.00              ตกลงราคา นายเสนอ คงจันทร์               8,800.00 นายเสนอ คงจันทร์              8,800.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001015039 ๓ ก.ค. ๖๐

19 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน เดือน ม.ิย.60/สม
โชติ

9,240.00              9,240.00              ตกลงราคา นายสมโชติ ยาจาติ               9,240.00 นายสมโชติ ยาจาติ              9,240.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001015047 ๓ ก.ค. ๖๐

20 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าธรรมเนียมธนาคาร กฟต.2 1-15 มิ.ย
 60 4กจ 7723 กท

469.11                 469.11                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 469.11 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                469.11 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001014686 ๓ ก.ค. ๖๐

21 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปาประจ าเดือนพ.ค. 60 สถานี 330.00                 330.00                 ตกลงราคา การประปาส่วนภมูิภาคอ าเภอ
ทา้ยเ้หมือง

                 330.00 การประปาส่วนภมูิภาคอ าเภอ
ทา้ยเ้หมือง

                330.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001021090 ๓ ก.ค. ๖๐

22 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปาประจ าเดือนเม.ย. 60 สถานี 330.00                 330.00                 ตกลงราคา การประปาส่วนภมูิภาคอ าเภอ
ทา้ยเ้หมือง

                 330.00 การประปาส่วนภมูิภาคอ าเภอ
ทา้ยเ้หมือง

                330.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001021195 ๓ ก.ค. ๖๐

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

                 149.00 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท
เวอร์ค

                149.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001015610 ๓ ก.ค. ๖๐

24 ค่าวัสดุส านักงาน หมึก HP-920XL BK,C,M,Yจ านวน 8 
ตลับ=6,720 บาท(ผคฟ.)

6,280.37              6,280.37              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              6,280.37 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             6,280.37 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001025729 ๔ ก.ค. ๖๐

25 ค่าวัสดุส านักงาน หมึกHP-Q5950-3A BK,C,M,Yจ านวน4
ตลับ=45,860บาท(ผคฟ.)

42,859.81            42,859.81            ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

            42,859.81 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

           42,859.81 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001026185 ๔ ก.ค. ๖๐

26 ค่าจ้างเหมาความ
สะอาด

จ้างเหมาท าความสะอาด ศจฟ.เดือน ม.ิย.
2560

1,500.00              1,500.00              ตกลงราคา นางสานิตย์  สุจารีย์               1,500.00 นางสานิตย์  สุจารีย์              1,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001028013 ๔ ก.ค. ๖๐

ขออนุมัติจ้างซ่อม MARS Master ประจ าส านักงาน กฟย.สิเกา จ.
ตรัง

เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติั,รายละเอียด
ถูกต้อง และเปน็ตัวแทน
จ าหน่ายในประเทศไทย ต.2 กรส.(รอ.) 762/2560

ขออนุมัติจ้างซ่อม MARS Master ประจ าส านักงาน กฟจ.พังงา เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติั,รายละเอียด
ถูกต้อง และเปน็ตัวแทน
จ าหน่ายในประเทศไทย ต.2 กรส.(รอ.) 764/2560

ต.2 กรส.(รอ.) 695/2560

ขออนุมัติจ้างซ่อม MARSRemote ระบบ SCADA โครงการ คจฟ.๒ เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติั,รายละเอียด
ถูกต้อง และเปน็ตัวแทน
จ าหน่ายในประเทศไทย ต.2 กรส.(รอ.) 696/2560

ขออนุมัติจ้างซ่อม MARSRemote ระบบ SCADA โครงการ คจฟ.๒ เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติั,รายละเอียด
ถูกต้อง และเปน็ตัวแทน
จ าหน่ายในประเทศไทย
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แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 31 เดอืน กรกฎำคม พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

27 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาสวน ม.ิย.60 8,800.00              8,800.00              ตกลงราคา นายสัญญา  แก่นมาศ               8,800.00 นายสัญญา  แก่นมาศ              8,800.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001026628 ๔ ก.ค. ๖๐

28 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ ผค.1836 นศ.
บ ารุงรักษา LBS.(SF6)

1,052.66              1,052.66              ตกลงราคา บริษัท ป.มายะการ จ ากัด               1,052.66 บริษัท ป.มายะการ จ ากัด              1,052.66 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001024252 ๔ ก.ค. ๖๐

29 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ กน-1705 นศ. 1,351.62              1,351.62              ตกลงราคา บริษัท ป.มายะการ จ ากัด               1,351.62 บริษัท ป.มายะการ จ ากัด              1,351.62 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001024482 ๔ ก.ค. ๖๐

30 คชจ. ประชุมชี้แจง ค่าเคร่ืองด่ืมอาหารว่างประชุมความพร้อม
รับรองมาตรฐา

750.00                 750.00                 ตกลงราคา นางปรียา เบญจกุล                  750.00 นางปรียา เบญจกุล                 750.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001029532 ๔ ก.ค. ๖๐

31 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-388830  พ.ค.60/
ผกม.ต.2

582.00                 582.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  582.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 582.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001030722 ๔ ก.ค. ๖๐

32 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-763352 เดือน
พฤษภาคม 2560

27.00                   27.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    27.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   27.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001027436 ๔ ก.ค. ๖๐

33 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าอุปกรณ์เคร่ืองเขียน  ผบห.ต.2 5,228.04              5,228.04              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              5,228.04 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             5,228.04 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001038700 ๕ ก.ค. ๖๐

34 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าอุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงาน/ผบห.ต.2 7,988.79              7,988.79              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              7,988.79 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             7,988.79 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001039227 ๕ ก.ค. ๖๐

35 คชจ. ประชุมชี้แจง ค่าเคร่ืองด่ืม-ของว่าง 250.00                 250.00                 ตกลงราคา นางมยุรี เหล่าเส็น                  250.00 นางมยุรี เหล่าเส็น                 250.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001035248 ๕ ก.ค. ๖๐

36 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา 216454-2 ประจ าเดือน 
มิย. 2560

330.00                 330.00                 ตกลงราคา การประปาส่วนภมูิภาคสาขา
ภเูก็ต

                 330.00 การประปาส่วนภมูิภาคสาขา
ภเูก็ต

                330.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001033064 ๕ ก.ค. ๖๐

37 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ โทรศัพทคุ์มไม่ได้ 075-3784494(กบญ.) 27.00                   27.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    27.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   27.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001035326 ๕ ก.ค. ๖๐

38 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ โทรศัพทคุ์มไม่ได้  075-378493 (ผบพ.) 313.50                 313.50                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  313.50 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 313.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001034928 ๕ ก.ค. ๖๐

39 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ โทรศัพทคุ์มไม่ได้ 075-378441 (ผจซ.) 675.00                 675.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  675.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 675.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001035070 ๕ ก.ค. ๖๐

40 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์0-7576-3332 เดือน พ.ค.
60

513.00                 513.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  513.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 513.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001035855 ๕ ก.ค. ๖๐

41 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ(หอ้งส่ือสาร) 1 
เคร่ือง

3,900.00              3,900.00              ตกลงราคา บริษัทถลางเทรดด้ิง จ ากัด               3,900.00 บริษัทถลางเทรดด้ิง จ ากัด              3,900.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001034537 ๕ ก.ค. ๖๐

42 ค่าวัสดุส านักงาน ซองน้ าตาล,แทน่ตัด,มีดคัตเตอร์,กาว,สมุด
บญัชีฯลฯ/ผบก

2,616.82              2,616.82              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              2,616.82 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             2,616.82 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001043188 ๖ ก.ค. ๖๐

43 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าบ ารุงรักษาบริเวณส านักงาน สฟฟ.ทหม. 3,300.00              3,300.00              ตกลงราคา นายเพนตร สุขสุวรรณ์               3,300.00 นายเพนตร สุขสุวรรณ์              3,300.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001046006 ๖ ก.ค. ๖๐

44 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าบ ารุงรักษาบริเวณส านักงาน สฟฟ.ทหม. 500.00                 500.00                 ตกลงราคา นายเพนตร สุขสุวรรณ์                  500.00 นายเพนตร สุขสุวรรณ์                 500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001046006 ๖ ก.ค. ๖๐

45 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง นข-757 นศ./ติดตาม
งาน

683.27                 683.27                 ตกลงราคา บริษัทศรีรุ่งเรือง บริการ จ ากัด                  683.27 บริษัทศรีรุ่งเรือง บริการ จ ากัด                 683.27 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001047659 ๖ ก.ค. ๖๐

46 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ กง-5163 นศ ตรวจสอบ
มิเตอร์รายใหญ่

1,343.68              1,343.68              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ               1,343.68 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ              1,343.68 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001043268 ๖ ก.ค. ๖๐

47 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ คาน้ ามันรถ 4กช-2047 กทม ใช้งานทั่วไป 1,469.70              1,469.70              ตกลงราคา หจก.วิยะดาปโิตรเลียม 
(2000)

              1,469.70 หจก.วิยะดาปโิตรเลียม 
(2000)

             1,469.70 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001041891 ๖ ก.ค. ๖๐

48 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง กข-5019 กบ./ตรวจ
งานฯ

1,168.38              1,168.38              ตกลงราคา บริษัทศรีรุ่งเรือง บริการ จ ากัด               1,168.38 บริษัทศรีรุ่งเรือง บริการ จ ากัด              1,168.38 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001047627 ๖ ก.ค. ๖๐

49 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ คาน้ ามันรถ 4กง-4246 กทม ใช้งานทั่วไป 1,292.30              1,292.30              ตกลงราคา หจก.วิยะดาปโิตรเลียม 
(2000)

              1,292.30 หจก.วิยะดาปโิตรเลียม 
(2000)

             1,292.30 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001041929 ๖ ก.ค. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 31 เดอืน กรกฎำคม พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

50 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ คาน้ ามันรถ 4กฐ-3392 กทม ใช้งานทั่วไป 1,272.00              1,272.00              ตกลงราคา หจก.วิยะดาปโิตรเลียม 
(2000)

              1,272.00 หจก.วิยะดาปโิตรเลียม 
(2000)

             1,272.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001041865 ๖ ก.ค. ๖๐

51 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง กง-4148 นศ./ตรวจ
งานฯ

886.89                 886.89                 ตกลงราคา บริษัทศรีรุ่งเรือง บริการ จ ากัด                  886.89 บริษัทศรีรุ่งเรือง บริการ จ ากัด                 886.89 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001047493 ๖ ก.ค. ๖๐

52 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ ก-8724 สฎ แก้
กระแสไฟฟ้าขัอข้อง

854.30                 854.30                 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ                  854.30 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ                 854.30 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001043360 ๖ ก.ค. ๖๐

53 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าใช้โทรศัพท ์สฟฟ.ภก.1-พ.ค.60 5.70                     5.70                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      5.70 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                     5.70 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001040623 ๖ ก.ค. ๖๐

54 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าใช้โทรศัพท ์สฟฟ.ภก.2-พ.ค.60 15.00                   15.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    15.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   15.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001040650 ๖ ก.ค. ๖๐

55 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์076-331516 ประจ าเดือน
 พค. 2560

9.00                     9.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                      9.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                     9.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001045182 ๖ ก.ค. ๖๐

56 ค่าInst.Equipส่ือสาร ราวแขวน TV 22"-52" ติดกล้องวงจร
ปดิ/อนุมัติ อก.อก

2,242.99              2,242.99              ตกลงราคา นคร อิเล็คทรอนิคส์               2,242.99 นคร อิเล็คทรอนิคส์              2,242.99 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001043945 ๖ ก.ค. ๖๐

57 ค่าInst.Equipส่ือสาร ตัวแปลงสัญญานอนาล๊อปเปน็สัญญาน
ดิจิตอล/กอก

392.52                 392.52                 ตกลงราคา บริษัทเดอะซิสเต็มนครศรีจ ากัด                  392.52 บริษัทเดอะซิสเต็มนครศรีจ ากัด                 392.52 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001043964 ๖ ก.ค. ๖๐

58 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ 2กก-7093 กทม.ติดต่อ
งาน

1,551.36              1,551.36              ตกลงราคา บริษัท พุนพินออล์ยบริการ 
จ ากัด

              1,551.36 บริษัท พุนพินออล์ยบริการ 
จ ากัด

             1,551.36 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001053379 ๗ ก.ค. ๖๐

59 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 มิ.ย 60ทะเบยีน
 นข 757 นศ.

992.21                 992.21                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 992.21 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                992.21 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001052681 ๗ ก.ค. ๖๐

60 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ 3 กร 2044 กทม ร่วม
งานสฟฟ.เขาหลัก

1,363.04              1,363.04              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ถาวรพานิช
ทา้ยเหมื

              1,363.04 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ถาวรพานิช
ทา้ยเหมื

             1,363.04 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001051320 ๗ ก.ค. ๖๐

61 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 4กจ-7721 กทม ใช้งานทั่วไป 1,047.48              1,047.48              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ               1,047.48 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ              1,047.48 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001054797 ๗ ก.ค. ๖๐

62 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์กข837นศ./เยี่ยมรายใหญ่ 902.06                 902.06                 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด จันทร์ทพิย์
ออยล์

                 902.06 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด จันทร์ทพิย์
ออยล์

                902.06 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001055118 ๗ ก.ค. ๖๐

63 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ กจ-3904 นศ ใช้งานทั่วไป 1,247.00              1,247.00              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ               1,247.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ              1,247.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001054824 ๗ ก.ค. ๖๐

64 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ นข-757 นศ ใช้งานทั่วไป 1,521.34              1,521.34              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ               1,521.34 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ              1,521.34 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001054845 ๗ ก.ค. ๖๐

65 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ 2 กร 6596 กทม 1,143.98              1,143.98              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ถาวรพานิช
ทา้ยเหมื

              1,143.98 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ถาวรพานิช
ทา้ยเหมื

             1,143.98 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001051593 ๗ ก.ค. ๖๐

66 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ 2 กว 6596 กทม 1,311.22              1,311.22              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ถาวรพานิช
ทา้ยเหมื

              1,311.22 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ถาวรพานิช
ทา้ยเหมื

             1,311.22 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001051701 ๗ ก.ค. ๖๐

67 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ 4 กช 2047 กทม 1,410.36              1,410.36              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ถาวรพานิช
ทา้ยเหมื

              1,410.36 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ถาวรพานิช
ทา้ยเหมื

             1,410.36 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001052852 ๗ ก.ค. ๖๐

68 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 มิ.ย 60ทะเบยีน
 กพ 6038 นศ.

999.60                 999.60                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 999.60 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                999.60 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001053134 ๗ ก.ค. ๖๐

69 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 มิ.ย 60ทะเบยีน
 4 กพ 7581 กทม.

994.11                 994.11                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 994.11 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                994.11 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001052755 ๗ ก.ค. ๖๐

70 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 มิ.ย 60ทะเบยีน
 4 กพ 7581 กทม.

1,198.03              1,198.03              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,198.03 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,198.03 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001052854 ๗ ก.ค. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 31 เดอืน กรกฎำคม พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

71 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 มิ.ย 60ทะเบยีน
 4 กพ 7581 กทม.

1,506.09              1,506.09              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,506.09 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,506.09 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001053372 ๗ ก.ค. ๖๐

72 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 มิ.ย 60ทะเบยีน
 4 กพ 7593 กทม.

1,209.81              1,209.81              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,209.81 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,209.81 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001053432 ๗ ก.ค. ๖๐

73 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 มิ.ย 60ทะเบยีน
 5 กข 6991 กทม.

658.75                 658.75                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 658.75 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                658.75 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001053320 ๗ ก.ค. ๖๐

74 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 มิ.ย 60ทะเบยีน
 4 กจ 7723 กทม.

1,503.91              1,503.91              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,503.91 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,503.91 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001052736 ๗ ก.ค. ๖๐

75 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 มิ.ย 60ทะเบยีน
 กน 1698 นศ.

938.22                 938.22                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 938.22 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                938.22 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001053243 ๗ ก.ค. ๖๐

76 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 มิ.ย 60ทะเบยีน
 กง 4148 นศ

1,121.56              1,121.56              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,121.56 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,121.56 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001052779 ๗ ก.ค. ๖๐

77 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ กง-4148 นศ.ตรวจสอบ
ระบบจ าหน่าย

1,291.29              1,291.29              ตกลงราคา บริษัท พุนพินออล์ยบริการ 
จ ากัด

              1,291.29 บริษัท พุนพินออล์ยบริการ 
จ ากัด

             1,291.29 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001053262 ๗ ก.ค. ๖๐

78 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 มิ.ย 60ทะเบยีน
 กน 1698

1,198.03              1,198.03              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,198.03 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,198.03 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001052814 ๗ ก.ค. ๖๐

79 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 มิ.ย 60ทะเบยีน
 5 กข 6991 กทม.

1,171.75              1,171.75              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,171.75 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,171.75 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001052841 ๗ ก.ค. ๖๐

80 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 มิ.ย 60ทะเบยีน
 1 กช 6626 กทม.

1,224.51              1,224.51              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,224.51 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,224.51 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001052918 ๗ ก.ค. ๖๐

81 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 4กย-4606 กทม ใช้งานทั่วไป 1,373.76              1,373.76              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ               1,373.76 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ              1,373.76 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001054756 ๗ ก.ค. ๖๐

82 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 มิ.ย 60ทะเบยีน
 กง 4628 นศ.

688.23                 688.23                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 688.23 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                688.23 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001052885 ๗ ก.ค. ๖๐

83 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 มิ.ย 60ทะเบยีน 
เคร่ืองส ารอง

187.63                 187.63                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 187.63 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                187.63 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001052614 ๗ ก.ค. ๖๐

84 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์กจ4628นศ./ตรวจสอบรี
โคลสเซอร์

892.08                 892.08                 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พลังสรณ์                  892.08 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พลังสรณ์                 892.08 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001052152 ๗ ก.ค. ๖๐

85 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 มิ.ย 60ทะเบยีน
 ผค 1836 นศ.

700.65                 700.65                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 700.65 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                700.65 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001052199 ๗ ก.ค. ๖๐

86 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 มิ.ย 60ทะเบยีน 
เคร่ืองปั่น

189.31                 189.31                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 189.31 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                189.31 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001052278 ๗ ก.ค. ๖๐

87 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 มิ.ย 60ทะเบยีน
 ผค 1836 นศ.

853.77                 853.77                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 853.77 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                853.77 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001052556 ๗ ก.ค. ๖๐

88 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 มิ.ย 60ทะเบยีน
 ต.2-08-0139

276.90                 276.90                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 276.90 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                276.90 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001052580 ๗ ก.ค. ๖๐

89 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 มิ.ย 60ทะเบยีน
 กน 1699 นศ.

765.39                 765.39                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 765.39 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                765.39 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001053162 ๗ ก.ค. ๖๐
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90 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 มิ.ย 60ทะเบยีน
 กน  1391 นศ.

1,209.81              1,209.81              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,209.81 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,209.81 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001053199 ๗ ก.ค. ๖๐

91 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 1-15 มิ.ย 60ทะเบยีน
 กพ 6033 นศ.

1,111.05              1,111.05              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,111.05 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,111.05 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001053260 ๗ ก.ค. ๖๐

92 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ กจ 4628 นศ. 1,230.50              1,230.50              ตกลงราคา บ.อีซูซุนครมอเตอร์เชลส์
(1991) จก.

              1,230.50 บ.อีซูซุนครมอเตอร์เชลส์
(1991) จก.

             1,230.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001050695 ๗ ก.ค. ๖๐

93 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา เลขที0่139304 สฟฟ.ตป. 360.00                 360.00                 ตกลงราคา การประปาส่วนภมูิภาค สาขา
ตะกั่วปา่

                 360.00 การประปาส่วนภมูิภาค สาขา
ตะกั่วปา่

                360.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001055310 ๗ ก.ค. ๖๐

94 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา เลขที2่439598 สฟฟ.เขา
หลัก

2,207.00              2,207.00              ตกลงราคา การประปาส่วนภมูิภาค สาขา
ตะกั่วปา่

              2,207.00 การประปาส่วนภมูิภาค สาขา
ตะกั่วปา่

             2,207.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001055333 ๗ ก.ค. ๖๐

95 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075763354 พ.ค60 54.00                   54.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    54.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   54.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001049685 ๗ ก.ค. ๖๐

96 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075763353 พ.ค60 9.00                     9.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      9.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                     9.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001049737 ๗ ก.ค. ๖๐

97 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์กกค.ต.๒ 120.00                 120.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  120.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 120.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001052421 ๗ ก.ค. ๖๐

98 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์ผยค. 10.50                   10.50                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    10.50 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   10.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001052393 ๗ ก.ค. ๖๐

99 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท0์75-378442/ประจ าเดือน
 พค.60/กรท.ต.2

27.00                   27.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    27.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   27.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001049423 ๗ ก.ค. ๖๐

100 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท0์75-378600/ประจ าเดือน
 พค.60/กรท.ต.2

3.00                     3.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      3.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                     3.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001049465 ๗ ก.ค. ๖๐

101 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท0์75-378440/ประจ าเดือน
 พค.60/กรท.ต.2

252.00                 252.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  252.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 252.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001049543 ๗ ก.ค. ๖๐

102 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์เดือน พ.ค.60 เลข 
077-311787

17.10                   17.10                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    17.10 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   17.10 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001051577 ๗ ก.ค. ๖๐

103 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-คอมฯ ค่าชุดดรัมปร้ินเตอร์ T SAMSUNG 
MLT-R307 10,890.-

10,177.57            10,177.57            ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

            10,177.57 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

           10,177.57 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001050618 ๗ ก.ค. ๖๐

104 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. ค่าน้ ากล่ัน แบตเตอร่ี สฟฟ.เขาหลัก 1,200.00              1,200.00              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แสงชัย
เทคนิคอล

              1,200.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แสงชัย
เทคนิคอล

             1,200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001055173 ๗ ก.ค. ๖๐

105 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ 075-282420  ค่าโทรศัพท ์สฟฟ.ยข. 
เดือน พ.ค.60

27.00                   27.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                    27.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                   27.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001057077 ๑๐ ก.ค. ๖๐

106 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. บ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ สฟฟ.ยข. 3,000.00              3,000.00              ตกลงราคา นายมนูญ ชูวาลา               3,000.00 นายมนูญ ชูวาลา              3,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001056601 ๑๐ ก.ค. ๖๐

107 ค่าวัสดุส านักงาน ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร A4 80g. 5 ลัง 2,920.56              2,920.56              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              2,920.56 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             2,920.56 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001065314 ๑๒ ก.ค. ๖๐

108 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ 4กฐ3391กทม 1,498.75              1,498.75              ตกลงราคา หจก.สมุยออยล์เซอร์วิส 
(2000)

              1,498.75 หจก.สมุยออยล์เซอร์วิส 
(2000)

             1,498.75 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001058664 ๑๒ ก.ค. ๖๐

109 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ ฮล1101กทม 1,400.70              1,400.70              ตกลงราคา หจก.สมุยออยล์เซอร์วิส 
(2000)

              1,400.70 หจก.สมุยออยล์เซอร์วิส 
(2000)

             1,400.70 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001058743 ๑๒ ก.ค. ๖๐

110 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ กพ  6033นศ. 907.56                 907.56                 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัย
ตะกั่วป่

                 907.56 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัย
ตะกั่วป่

                907.56 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001064434 ๑๒ ก.ค. ๖๐

หนา้ที ่11 จาก 27



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 31 เดอืน กรกฎำคม พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

111 ค่าใช้จ่ายเบด็เตล็ด ค่าท าปา้ยสัญลักษณ์ แผนกจัดการสถานี
ไฟฟ้า 1

23,700.00            23,700.00            ตกลงราคา นายภมูินทร์ แก้วเก้าประเสริฐ             23,700.00 นายภมูินทร์ แก้วเก้าประเสริฐ            23,700.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001059731 ๑๒ ก.ค. ๖๐

112 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา ก.ค.60 สฟฟ.พง. 330.00                 330.00                 ตกลงราคา การประปาส่วนภมูิภาค
จังหวัดพังงา

                 330.00 การประปาส่วนภมูิภาค
จังหวัดพังงา

                330.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001066098 ๑๒ ก.ค. ๖๐

113 ค่าน้ าประปา ค่าน ้าประปา ม.ิย.60 (สฟฟ.ปต) 2,953.20              2,953.20              ตกลงราคา ส านักงานประปาภเูก็ต               2,953.20 ส านักงานประปาภเูก็ต              2,953.20 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001063321 ๑๒ ก.ค. ๖๐

114 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าใช้โทรศัพท+์ทางไกล 075-443048 
พ.ค. 60

8.55                     8.55                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      8.55 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                     8.55 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001065681 ๑๒ ก.ค. ๖๐

115 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์สฟฟ.วงส.
05/60-077301074

4.35                     4.35                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      4.35 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                     4.35 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001058536 ๑๒ ก.ค. ๖๐

116 ค่าไปรษณีย์ ค่าฝากส่งของทางไปรษณีย-์เมย.60/
กฟต.2

19,799.00            19,799.00            ตกลงราคา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด             19,799.00 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด            19,799.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001064408 ๑๒ ก.ค. ๖๐

117 ค่าไปรษณีย์ ค่าฝากส่งของทางไปรษณีย-์พ.ค.60/
กฟต.2

30,423.00            30,423.00            ตกลงราคา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด             30,423.00 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด            30,423.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001064408 ๑๒ ก.ค. ๖๐

118 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ กจ4096 นศ 823.31                 823.31                 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัย
ตะกั่วป่

                 823.31 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัย
ตะกั่วป่

                823.31 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001068891 ๑๓ ก.ค. ๖๐

119 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ รถ 80-7762 นศ./น าเคร่ืองส ารองจ่าย
ขึ้นแพทา่เรือแหลม

1,745.50              1,745.50              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

              1,745.50 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

             1,745.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001071238 ๑๓ ก.ค. ๖๐

120 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ รถ 40-0447 นศ./ส่งพนักงานอบรม
หลักสูตรทกัษะการแก้กร

2,497.03              2,497.03              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

              2,497.03 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

             2,497.03 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001071003 ๑๓ ก.ค. ๖๐

121 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ รถ 40-0447 นศ./ส่งพนักงานอบรม
หลักสูตรทกัษะการแก้กร

3,394.02              3,394.02              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

              3,394.02 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

             3,394.02 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001071016 ๑๓ ก.ค. ๖๐

122 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075632298 สฟฟ.กระบี่ 2 15.00                   15.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    15.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   15.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001074296 ๑๓ ก.ค. ๖๐

123 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075632298 สฟฟ.กระบี่ 2 3.00                     3.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      3.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                     3.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001074316 ๑๓ ก.ค. ๖๐

124 ค่าน้ าด่ืม ค่าน้ าด่ืมประจ าเดือน ม.ิย.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 2001079538 ๑๔ ก.ค. ๖๐

125 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ 4 กพ 7591 กทม. 1,438.80              1,438.80              ตกลงราคา หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

              1,438.80 หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

             1,438.80 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001081498 ๑๔ ก.ค. ๖๐

126 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ 1 กต 4665 กทม. 959.20                 959.20                 ตกลงราคา หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

                 959.20 หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

                959.20 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001081508 ๑๔ ก.ค. ๖๐

127 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน ้ามันยานพาหนะ กง5163นศ 1,050.49              1,050.49              ตกลงราคา บริษัท ปา่ตองปโิตรเลียม จ ากัด               1,050.49 บริษัท ปา่ตองปโิตรเลียม จ ากัด              1,050.49 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001075315 ๑๔ ก.ค. ๖๐

128 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ กจ 9196 นศ. 1,127.06              1,127.06              ตกลงราคา หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

              1,127.06 หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

             1,127.06 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001081474 ๑๔ ก.ค. ๖๐

129 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ 4 กฐ 3391 กทม. 1,151.04              1,151.04              ตกลงราคา หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

              1,151.04 หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

             1,151.04 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001081463 ๑๔ ก.ค. ๖๐

130 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ กน 9036 นศ. 729.12                 729.12                 ตกลงราคา หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

                 729.12 หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

                729.12 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001081412 ๑๔ ก.ค. ๖๐

131 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ กน 1698 นศ. 959.20                 959.20                 ตกลงราคา หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

                 959.20 หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

                959.20 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001081518 ๑๔ ก.ค. ๖๐

หนา้ที ่12 จาก 27



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 31 เดอืน กรกฎำคม พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

132 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ กพ 6034 นศ. 1,678.60              1,678.60              ตกลงราคา หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

              1,678.60 หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

             1,678.60 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001081450 ๑๔ ก.ค. ๖๐

133 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา สฟฟ.กฟอ.ปพน. มิ.ย. 60 608.00                 608.00                 ตกลงราคา ส านักงานประปาปากพนัง                  608.00 ส านักงานประปาปากพนัง                 608.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001077710 ๑๔ ก.ค. ๖๐

134 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท0์75-378224 พ.ค.60/
ผสส.ต.2

678.00                 678.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  678.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 678.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001077300 ๑๔ ก.ค. ๖๐

135 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท0์75-378226เดือนพ.ค.
2560/ประจ ากซข.ต.2

240.00                 240.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  240.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 240.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001076984 ๑๔ ก.ค. ๖๐

136 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์076-422499 
สฟฟ.ตป.พค.60

122.55                 122.55                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  122.55 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 122.55 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001076679 ๑๔ ก.ค. ๖๐

137 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์076-487551 
สฟฟ.ตป.พค.60

93.00                   93.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    93.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   93.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001077077 ๑๔ ก.ค. ๖๐

138 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์076-422499 สฟฟ.ตป.
เมย.60

2.85                     2.85                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      2.85 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                     2.85 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001077240 ๑๔ ก.ค. ๖๐

139 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์076-487551 ปจด.เมย.60 210.00                 210.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  210.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 210.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001077413 ๑๔ ก.ค. ๖๐

140 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์076-491253 ปจด.พย.59 63.00                   63.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    63.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   63.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001076971 ๑๔ ก.ค. ๖๐

141 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์076-491253 ปจด.เมย.60 9.00                     9.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      9.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                     9.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001077183 ๑๔ ก.ค. ๖๐

142 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์076-491253 ปจด.มค.60
 สฟฟ.ครบ.

3.00                     3.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      3.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                     3.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001077465 ๑๔ ก.ค. ๖๐

143 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ รถ 1กฮ-3602 กทม./ตรวจงานสถานี
นคร2/หจก.สาโรช

1,608.10              1,608.10              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

              1,608.10 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

             1,608.10 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001082220 ๑๕ ก.ค. ๖๐

144 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ กจ 4096
 นศ.

1,313.95              1,313.95              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,313.95 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,313.95 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083670 ๑๖ ก.ค. ๖๐

145 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/กจ 4096 
นศ.

1,146.72              1,146.72              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,146.72 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,146.72 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083770 ๑๖ ก.ค. ๖๐

146 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ 4 กพ 
7596 กทม.

788.37                 788.37                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 788.37 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                788.37 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083768 ๑๖ ก.ค. ๖๐

147 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ กน 9036
 นศ.

513.60                 513.60                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 513.60 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                513.60 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083525 ๑๖ ก.ค. ๖๐

148 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ กจ 4096
 นศ.

1,481.69              1,481.69              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,481.69 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,481.69 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083528 ๑๖ ก.ค. ๖๐

149 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ กจ 4096
 นศ.

1,384.53              1,384.53              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,384.53 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,384.53 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083609 ๑๖ ก.ค. ๖๐

150 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/  2กก 
7093 กทม.

1,051.16              1,051.16              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,051.16 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,051.16 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083763 ๑๖ ก.ค. ๖๐

151 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/นข 757 
นศ.

930.74                 930.74                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 930.74 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                930.74 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083439 ๑๖ ก.ค. ๖๐

152 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/นข 757 
นศ.

1,227.99              1,227.99              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,227.99 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,227.99 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083470 ๑๖ ก.ค. ๖๐

หนา้ที ่13 จาก 27



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 31 เดอืน กรกฎำคม พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

153 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/นข 757 
นศ.

1,361.95              1,361.95              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,361.95 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,361.95 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083503 ๑๖ ก.ค. ๖๐

154 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ 2 กก 
4217 กทม.

1,165.92              1,165.92              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,165.92 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,165.92 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083644 ๑๖ ก.ค. ๖๐

155 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ 2 กก 
4217 กทม.

1,003.38              1,003.38              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,003.38 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,003.38 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083758 ๑๖ ก.ค. ๖๐

156 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/3 กร 
2044 กทม.

1,117.34              1,117.34              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,117.34 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,117.34 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083612 ๑๖ ก.ค. ๖๐

157 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ 3 กร 
2042 กทม.

1,003.38              1,003.38              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,003.38 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,003.38 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083766 ๑๖ ก.ค. ๖๐

158 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ 4 กจ 
7721 กทม.

1,384.53              1,384.53              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,384.53 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,384.53 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083548 ๑๖ ก.ค. ๖๐

159 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ 4 กจ 
7723 กทม.

1,238.79              1,238.79              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,238.79 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,238.79 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083582 ๑๖ ก.ค. ๖๐

160 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ 4 กร  
2042 กทม.

1,360.24              1,360.24              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,360.24 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,360.24 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083587 ๑๖ ก.ค. ๖๐

161 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/3 กร 
2042 กทม.

995.89                 995.89                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 995.89 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                995.89 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083637 ๑๖ ก.ค. ๖๐

162 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/3 กร 
2042 กทม.

1,313.95              1,313.95              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,313.95 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,313.95 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083656 ๑๖ ก.ค. ๖๐

163 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/3 กร 
2042 กทม.

1,409.51              1,409.51              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,409.51 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,409.51 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083721 ๑๖ ก.ค. ๖๐

164 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/3 กร 
2042 กทม.

1,218.39              1,218.39              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,218.39 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,218.39 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083726 ๑๖ ก.ค. ๖๐

165 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ฮล 1101 
กทม.

976.14                 976.14                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 976.14 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                976.14 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083452 ๑๖ ก.ค. ๖๐

166 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ 4 กพ 
7591 กทม.

1,505.98              1,505.98              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,505.98 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,505.98 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083579 ๑๖ ก.ค. ๖๐

167 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ กจ 9194
 นศ.

631.54                 631.54                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 631.54 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                631.54 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083614 ๑๖ ก.ค. ๖๐

168 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ 4 กพ 
7591 กทม.

1,075.05              1,075.05              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,075.05 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,075.05 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083660 ๑๖ ก.ค. ๖๐

169 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/กจ 9194 
นศ.

1,098.94              1,098.94              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,098.94 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,098.94 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083736 ๑๖ ก.ค. ๖๐

170 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/กง 8673 
นศ.

1,287.37              1,287.37              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,287.37 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,287.37 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083606 ๑๖ ก.ค. ๖๐

171 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ กง 8673
 นศ.

1,075.05              1,075.05              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,075.05 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,075.05 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083720 ๑๖ ก.ค. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 31 เดอืน กรกฎำคม พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

172 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ กง 5163
 นศ.

947.31                 947.31                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 947.31 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                947.31 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083543 ๑๖ ก.ค. ๖๐

173 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/1 กต 
4665 กทม.

1,165.92              1,165.92              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,165.92 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,165.92 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083603 ๑๖ ก.ค. ๖๐

174 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ฮล 1101 
กทม.

1,227.99              1,227.99              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,227.99 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,227.99 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083499 ๑๖ ก.ค. ๖๐

175 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ กข 837
นศ.

825.86                 825.86                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 825.86 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                825.86 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083583 ๑๖ ก.ค. ๖๐

176 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/นข 3553 
นศ.

1,452.86              1,452.86              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,452.86 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,452.86 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083435 ๑๖ ก.ค. ๖๐

177 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/1 กฮ 
3602 กทม.

1,481.18              1,481.18              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,481.18 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,481.18 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083687 ๑๖ ก.ค. ๖๐

178 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ 4 กพ 
7572 กทม.

1,457.29              1,457.29              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,457.29 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,457.29 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083746 ๑๖ ก.ค. ๖๐

179 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ 1 กฮ 
3602 กทม.

1,552.85              1,552.85              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,552.85 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,552.85 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083765 ๑๖ ก.ค. ๖๐

180 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ กจ 3904
 นศ.

655.83                 655.83                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 655.83 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                655.83 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083551 ๑๖ ก.ค. ๖๐

181 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/กจ 3904 
นศ.

1,194.50              1,194.50              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,194.50 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,194.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083693 ๑๖ ก.ค. ๖๐

182 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/กจ 3905 
นศ.

1,194.50              1,194.50              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,194.50 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,194.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083733 ๑๖ ก.ค. ๖๐

183 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/กจ 3905 
นศ.

704.41                 704.41                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 704.41 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                704.41 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083553 ๑๖ ก.ค. ๖๐

184 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ กจ 9196
 นศ.

1,146.72              1,146.72              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,146.72 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,146.72 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083685 ๑๖ ก.ค. ๖๐

185 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/2 กว 
6596 กทม.

1,481.18              1,481.18              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,481.18 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,481.18 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083723 ๑๖ ก.ค. ๖๐

186 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ 4 กฐ 
3391 กทม.

979.49                 979.49                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 979.49 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                979.49 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083738 ๑๖ ก.ค. ๖๐

187 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ 4 กฐ 
3391 กทม.

1,190.21              1,190.21              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,190.21 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,190.21 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083616 ๑๖ ก.ค. ๖๐

188 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/2 กว 
6596 กทม.

788.37                 788.37                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 788.37 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                788.37 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083675 ๑๖ ก.ค. ๖๐

189 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/2 กว 
6596 กทม.

971.60                 971.60                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 971.60 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                971.60 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083618 ๑๖ ก.ค. ๖๐

190 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ 4 กช 
2047 กทม.

1,384.53              1,384.53              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,384.53 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,384.53 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083619 ๑๖ ก.ค. ๖๐
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191 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ 4 กช 
2047 กทม.

1,218.39              1,218.39              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,218.39 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,218.39 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083696 ๑๖ ก.ค. ๖๐

192 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/กจ 3996 
นศ.

1,093.05              1,093.05              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,093.05 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,093.05 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083604 ๑๖ ก.ค. ๖๐

193 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ กจ 3996
 นศ.

1,051.16              1,051.16              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,051.16 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,051.16 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083716 ๑๖ ก.ค. ๖๐

194 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ กน 9036
 นศ.

539.28                 539.28                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 539.28 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                539.28 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083585 ๑๖ ก.ค. ๖๐

195 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/กข 369 
นศ.

859.56                 859.56                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 859.56 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                859.56 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083640 ๑๖ ก.ค. ๖๐

196 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/2 กว 
6596 กทม.

777.28                 777.28                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 777.28 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                777.28 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083645 ๑๖ ก.ค. ๖๐

197 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ กน 9036
 นศ.

1,133.10              1,133.10              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,133.10 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,133.10 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083669 ๑๖ ก.ค. ๖๐

198 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/กธ 8315 1,107.04              1,107.04              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,107.04 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,107.04 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083705 ๑๖ ก.ค. ๖๐

199 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/นข 868 
นศ.

1,157.75              1,157.75              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,157.75 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,157.75 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083446 ๑๖ ก.ค. ๖๐

200 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/82-3268
 นศ.

781.45                 781.45                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 781.45 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                781.45 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083489 ๑๖ ก.ค. ๖๐

201 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/81-0570
 สฏ.

1,964.79              1,964.79              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,964.79 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,964.79 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083505 ๑๖ ก.ค. ๖๐

202 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ 4 กพ 
7584 กทม.

1,272.64              1,272.64              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,272.64 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,272.64 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083515 ๑๖ ก.ค. ๖๐

203 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ 4 กฐ 
3387 กทม.

1,433.11              1,433.11              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,433.11 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,433.11 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083546 ๑๖ ก.ค. ๖๐

204 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/3 กร 
7986 กทม.

740.59                 740.59                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 740.59 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                740.59 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083679 ๑๖ ก.ค. ๖๐

205 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ 3 กร 
7986 กทม.

931.71                 931.71                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 931.71 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                931.71 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083743 ๑๖ ก.ค. ๖๐

206 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ 4 กพ 
7584 กทม.

1,020.18              1,020.18              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,020.18 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,020.18 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083538 ๑๖ ก.ค. ๖๐

207 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/3 กร 
7986 กทม.

1,014.84              1,014.84              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,014.84 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,014.84 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083575 ๑๖ ก.ค. ๖๐

208 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ 4 กพ 
7584 กทม.

898.73                 898.73                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 898.73 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                898.73 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083653 ๑๖ ก.ค. ๖๐

209 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ 4 กง 
4246 กทม.

907.82                 907.82                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 907.82 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                907.82 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083754 ๑๖ ก.ค. ๖๐

หนา้ที ่16 จาก 27



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 31 เดอืน กรกฎำคม พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

210 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/กจ 9198 
นศ.

668.92                 668.92                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 668.92 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                668.92 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083666 ๑๖ ก.ค. ๖๐

211 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/  กค 8893
 นศ.

931.71                 931.71                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 931.71 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                931.71 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083713 ๑๖ ก.ค. ๖๐

212 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ 2 กจ  
175 กทม.

549.47                 549.47                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 549.47 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                549.47 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083747 ๑๖ ก.ค. ๖๐

213 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ 4 กฐ 
3387 กทม.

1,218.39              1,218.39              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,218.39 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,218.39 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083773 ๑๖ ก.ค. ๖๐

214 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/กค 8893 
นศ.

1,117.34              1,117.34              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,117.34 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,117.34 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083611 ๑๖ ก.ค. ๖๐

215 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/กจ 9198 
นศ.

668.92                 668.92                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 668.92 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                668.92 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083749 ๑๖ ก.ค. ๖๐

216 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ 4 กพ 
7580 กทม.

1,554.56              1,554.56              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,554.56 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,554.56 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083532 ๑๖ ก.ค. ๖๐

217 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ 4 กพ 
7580 กทม.

1,384.53              1,384.53              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,384.53 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,384.53 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083650 ๑๖ ก.ค. ๖๐

218 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60 กพ 7214 
นศ.ไม่มีศูนยต้นท

645.03                 645.03                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 645.03 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                645.03 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083673 ๑๖ ก.ค. ๖๐

219 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ 4 กพ 
7580 กทม.

1,098.94              1,098.94              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,098.94 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,098.94 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083681 ๑๖ ก.ค. ๖๐

220 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ 1 กฮ 
3591 กทม.

836.15                 836.15                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 836.15 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                836.15 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083750 ๑๖ ก.ค. ๖๐

221 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ 4 กพ 
7580 กทม.

979.49                 979.49                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 979.49 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                979.49 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083752 ๑๖ ก.ค. ๖๐

222 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/  กย 8863
 นศ.

558.67                 558.67                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 558.67 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                558.67 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083620 ๑๖ ก.ค. ๖๐

223 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ 1 กฮ 
3591 กทม.

1,122.83              1,122.83              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,122.83 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,122.83 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083662 ๑๖ ก.ค. ๖๐

224 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ 4 กฐ 
3392 กทม.

1,311.66              1,311.66              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,311.66 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,311.66 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083568 ๑๖ ก.ค. ๖๐

225 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ 4 กฐ 
3392 กทม.

1,505.07              1,505.07              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,505.07 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,505.07 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083744 ๑๖ ก.ค. ๖๐

226 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/กค 8894 
นศ.

947.31                 947.31                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 947.31 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                947.31 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083530 ๑๖ ก.ค. ๖๐

227 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ กพ 7214
 นศ.

874.44                 874.44                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 874.44 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                874.44 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083556 ๑๖ ก.ค. ๖๐

228 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ฮล 1101 
กทม.

567.52                 567.52                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 567.52 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                567.52 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083458 ๑๖ ก.ค. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 31 เดอืน กรกฎำคม พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

229 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ 4 กพ 
7593 กทม.

1,003.38              1,003.38              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,003.38 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,003.38 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083657 ๑๖ ก.ค. ๖๐

230 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ กน 1698
 นศ.

597.25                 597.25                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 597.25 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                597.25 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083700 ๑๖ ก.ค. ๖๐

231 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ 4 กจ 
7723 กทม.

812.26                 812.26                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 812.26 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                812.26 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083715 ๑๖ ก.ค. ๖๐

232 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ 4 กจ
7728 กทม.

1,409.51              1,409.51              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,409.51 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,409.51 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083664 ๑๖ ก.ค. ๖๐

233 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/4 กย 
7203 กทม.

1,122.83              1,122.83              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,122.83 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,122.83 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083702 ๑๖ ก.ค. ๖๐

234 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ 4 กจ 
7728 กทม.

1,311.66              1,311.66              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,311.66 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,311.66 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083540 ๑๖ ก.ค. ๖๐

235 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ ผค 1324
 นศ.

848.43                 848.43                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 848.43 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                848.43 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083517 ๑๖ ก.ค. ๖๐

236 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/บบ 4182
 นศ.

982.39                 982.39                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 982.39 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                982.39 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083474 ๑๖ ก.ค. ๖๐

237 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/81-6418
 นศ.

1,205.66              1,205.66              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,205.66 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,205.66 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083481 ๑๖ ก.ค. ๖๐

238 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ผค 1836 
นศ.

513.52                 513.52                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 513.52 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                513.52 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083492 ๑๖ ก.ค. ๖๐

239 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ ก 8724 
นศ.

1,388.52              1,388.52              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,388.52 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,388.52 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083599 ๑๖ ก.ค. ๖๐

240 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ ก 8724 
นศ.

1,269.84              1,269.84              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,269.84 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,269.84 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083710 ๑๖ ก.ค. ๖๐

241 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ 4 กฐ 
4202 กทม.

1,311.66              1,311.66              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,311.66 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,311.66 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083602 ๑๖ ก.ค. ๖๐

242 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ 4 กฐ 
4202 กทม.

1,505.07              1,505.07              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,505.07 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,505.07 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083756 ๑๖ ก.ค. ๖๐

243 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ 4 กย 
7336 กทม.

1,020.18              1,020.18              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,020.18 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,020.18 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083776 ๑๖ ก.ค. ๖๐

244 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ 4 กย 
7336 กทม.

971.60                 971.60                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 971.60 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                971.60 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083552 ๑๖ ก.ค. ๖๐

245 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 17-30 มิ.ย 60/ 4 กจ 
7723กทม.

1,003.38              1,003.38              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,003.38 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,003.38 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083760 ๑๖ ก.ค. ๖๐

246 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-763328 พ.ค 60 
กบษ.

81.00                   81.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    81.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   81.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083594 ๑๖ ก.ค. ๖๐

247 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-763345 พ.ค 60 
ผบฟ.

60.00                   60.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    60.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   60.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001083608 ๑๖ ก.ค. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 31 เดอืน กรกฎำคม พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

248 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น ค่าประชาสัมพันธ(์ผปอ) 18,383.18            18,383.18            ตกลงราคา พร้ิงแอ็ดเวอร์ไทซ่ิง             18,383.18 พร้ิงแอ็ดเวอร์ไทซ่ิง            18,383.18 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001085398 ๑๗ ก.ค. ๖๐

249 ค่าวัสดุเบด็เตล็ดฯ ค่าวัสดุเบด็เตล็ด(วศก.9ว) 6,775.70              6,775.70              ตกลงราคา บริษัท เอส.พ.ีเอ. คอมพิวเตอร์
 จ ากัด

              6,775.70 บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์
 จ ากัด

             6,775.70 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001084959 ๑๗ ก.ค. ๖๐

250 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามัน กค-8894 นศ.-งานก าหนดจุด
ติดต้ัง Network

1,202.62              1,202.62              ตกลงราคา หจก.บา้นส้องเอเชีย               1,202.62 หจก.บา้นส้องเอเชีย              1,202.62 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001084283 ๑๗ ก.ค. ๖๐

251 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ กฟต.2 ทะเบยีน ผค 
1836 นศ.

913.16                 913.16                 ตกลงราคา บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน)                  913.16 บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน)                 913.16 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001086012 ๑๗ ก.ค. ๖๐

252 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามัน 81-3598 นศ.-งานซ่อมแซม
ระบบจ าหน่าย

2,269.16              2,269.16              ตกลงราคา หจก.บา้นส้องเอเชีย               2,269.16 หจก.บา้นส้องเอเชีย              2,269.16 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001084076 ๑๗ ก.ค. ๖๐

253 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-763336 เดือน พ.ค.
60

9.00                     9.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      9.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                     9.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001090205 ๑๗ ก.ค. ๖๐

254 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น ค่าจัดท ากระเปา๋เอนกประสงค์/ผสส ต.2 28,015.00            28,015.00            ตกลงราคา นางสาว นฤมล จึงจตุพร             28,015.00 นางสาว นฤมล จึงจตุพร            28,015.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001096902 ๑๘ ก.ค. ๖๐

255 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าผงหมึกพิมพM์LT-D116Lอนุมัติ...
รก.บญ.ต.2/ลว.14กค

6,514.02              6,514.02              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              6,514.02 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             6,514.02 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001093796 ๑๘ ก.ค. ๖๐

256 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างตัดหญ้า-ฉีดหญ้าสฟฟ.นคร2/นาย
สวัสดิ

1,250.00              1,250.00              ตกลงราคา นายสวัสด์ิ  ทองสุก               1,250.00 นายสวัสด์ิ  ทองสุก              1,250.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001094181 ๑๘ ก.ค. ๖๐

257 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าน้ ายาฉีดหญ้าสฟฟ.นคร2/นายสวัสดิ 500.00                 500.00                 ตกลงราคา นายสวัสด์ิ  ทองสุก                  500.00 นายสวัสด์ิ  ทองสุก                 500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001094181 ๑๘ ก.ค. ๖๐

258 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ 2กก-7093 กทม-ติดต่อ
งาน

731.40                 731.40                 ตกลงราคา บริษัท ภเูก็ตจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

                 731.40 บริษัท ภเูก็ตจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

                731.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001099732 ๑๘ ก.ค. ๖๐

259 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ 4กพ-7591 กทม. 1,254.00              1,254.00              ตกลงราคา บริษัท ภเูก็ตจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

              1,254.00 บริษัท ภเูก็ตจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

             1,254.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001097008 ๑๘ ก.ค. ๖๐

260 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ กน-1698 นศ./กปบ.ต.2 743.40                 743.40                 ตกลงราคา บริษัท ภเูก็ตจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

                 743.40 บริษัท ภเูก็ตจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

                743.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001095953 ๑๘ ก.ค. ๖๐

261 ค่าซ่อมฯบ ารุงฯ-
อาคาร

ค่าจ้างบคุคลภายนอกซ่อมสีอาคาร 3,800.00              3,800.00              ตกลงราคา นายเซีย ภมูิมะนาว               3,800.00 นายเซีย ภมูิมะนาว              3,800.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001093814 ๑๘ ก.ค. ๖๐

262 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ กข 369 นศ. 1,700.00              1,700.00              ตกลงราคา ร้านสยามไฟฟ้ารถยนต์               1,700.00 ร้านสยามไฟฟ้ารถยนต์              1,700.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001096216 ๑๘ ก.ค. ๖๐

263 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ กจ 4096 นศ. 4,122.00              4,122.00              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

              4,122.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

             4,122.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001095940 ๑๘ ก.ค. ๖๐

264 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ กจ 4148 นศ. 13,017.00            13,017.00            ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

            13,017.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

           13,017.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001096035 ๑๘ ก.ค. ๖๐

265 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ กจ 9194 นศ. 5,906.00              5,906.00              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

              5,906.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

             5,906.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001096077 ๑๘ ก.ค. ๖๐

266 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ บบ 4182 นศ. 1,500.00              1,500.00              ตกลงราคา ร้านสยามไฟฟ้ารถยนต์               1,500.00 ร้านสยามไฟฟ้ารถยนต์              1,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001096160 ๑๘ ก.ค. ๖๐

267 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ กจ 3905 นศ. 18,222.00            18,222.00            ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

            18,222.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

           18,222.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001096113 ๑๘ ก.ค. ๖๐

268 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ กธ 8315 นศ. 1,900.00              1,900.00              ตกลงราคา ร้านสยามไฟฟ้ารถยนต์               1,900.00 ร้านสยามไฟฟ้ารถยนต์              1,900.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001096187 ๑๘ ก.ค. ๖๐

269 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมไดชาร์จรถยนต์ กจ-4629 นศ. 742.00                 742.00                 ตกลงราคา บ.อีซูซุนครมอเตอร์เชลส์
(1991) จก.

                 742.00 บ.อีซูซุนครมอเตอร์เชลส์
(1991) จก.

                742.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001095143 ๑๘ ก.ค. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 31 เดอืน กรกฎำคม พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

270 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสารต้ังแต่ 
30/5/60-17/7/60/ผบห.

740.00                 740.00                 ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                  740.00 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                 740.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001102884 ๑๙ ก.ค. ๖๐

271 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสารต้ังแต่ 
30/5/60-17/7/60/ผบก.

243.50                 243.50                 ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                  243.50 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                 243.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001102884 ๑๙ ก.ค. ๖๐

272 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสารต้ังแต่ 
30/5/60-17/7/60/ผกม.

7,299.00              7,299.00              ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ               7,299.00 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ              7,299.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001102884 ๑๙ ก.ค. ๖๐

273 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสารต้ังแต่ 
30/5/60-17/7/60/ผพอ.

2,813.00              2,813.00              ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ               2,813.00 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ              2,813.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001102884 ๑๙ ก.ค. ๖๐

274 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสารต้ังแต่ 
30/5/60-17/7/60/ผสส.

1,517.50              1,517.50              ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ               1,517.50 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ              1,517.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001102884 ๑๙ ก.ค. ๖๐

275 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าหมึกพร้ินเตอร์/
MFC-J5910DW2,020/MFC-
8880DN3,490

5,149.53              5,149.53              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              5,149.53 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             5,149.53 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001103213 ๑๙ ก.ค. ๖๐

276 ค่าวัสดุส านักงาน ชุดดรัม,ชุดความร้อนพรินเตอร์ อก.บล.ต.2 7,785.05              7,785.05              ตกลงราคา หจก.ไฮเทคออโตเมชั่นแอนด์
เซอร์วิส

              7,785.05 หจก.ไฮเทคออโตเมชั่นแอนด์
เซอร์วิส

             7,785.05 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001108614 ๑๙ ก.ค. ๖๐

277 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าหมึกเลเซอร์ซัมซุงMLT-D307L ผผธ.
กบล.ต.2

11,177.57            11,177.57            ตกลงราคา หจก.ไฮเทคออโตเมชั่นแอนด์
เซอร์วิส

            11,177.57 หจก.ไฮเทคออโตเมชั่นแอนด์
เซอร์วิส

           11,177.57 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001108588 ๑๙ ก.ค. ๖๐

278 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุส านักงาน ผธท. 4,339.25              4,339.25              ตกลงราคา บริษัท สหไทยเปเปอร์พลัส 
จ ากัด

              4,339.25 บริษัท สหไทยเปเปอร์พลัส 
จ ากัด

             4,339.25 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001108570 ๑๙ ก.ค. ๖๐

279 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุส านักงาน(ผผร) 6,542.06              6,542.06              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดนครวิทย-ุ
โทรทศัน์

              6,542.06 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดนครวิทย-ุ
โทรทศัน์

             6,542.06 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001106957 ๑๙ ก.ค. ๖๐

280 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าบ ารุงรักษาสวนสฟฟ. 1,020.00              1,020.00              ตกลงราคา นายปรีชา ช่วยนวล               1,020.00 นายปรีชา ช่วยนวล              1,020.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001105147 ๑๙ ก.ค. ๖๐

281 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าตัดแต่งต้นไม้บริเวณสนง 780.00                 780.00                 ตกลงราคา นายปรีชา ช่วยนวล                  780.00 นายปรีชา ช่วยนวล                 780.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001105147 ๑๙ ก.ค. ๖๐

282 คชจ.อบรมฯ - นอก
แผน

ค่าถ่ายเอสาร(ผผร) 6,000.00              6,000.00              ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ               6,000.00 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ              6,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001106762 ๑๙ ก.ค. ๖๐

283 คชจ. ประชุมชี้แจง ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารว่าง 375.00                 375.00                 ตกลงราคา นางสมทรง  บญุศรีนุ้ย                  375.00 นางสมทรง  บญุศรีนุ้ย                 375.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001103560 ๑๙ ก.ค. ๖๐

284 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท0์75378917ควบคุมไม่ได้ 192.00                 192.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  192.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 192.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001103983 ๑๙ ก.ค. ๖๐

285 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
075378917/01/04/60-30/04/60
ควบคุมไม่ได้

43.50                   43.50                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    43.50 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   43.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001104234 ๑๙ ก.ค. ๖๐

286 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท0์75378023ควบคุมไม่ได้ 218.00                 218.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  218.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 218.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001104030 ๑๙ ก.ค. ๖๐

287 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
075378023/01/04/60-30/04/60
ควบคุมไม่ได้

101.00                 101.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  101.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 101.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001104276 ๑๙ ก.ค. ๖๐

288 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
075378023/01/05/60-31/05/60
/พค.60

107.00                 107.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  107.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 107.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001104389 ๑๙ ก.ค. ๖๐
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สรปุ
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หน่วยงำน กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคเขต 2 (ภำคใต)้ จ.นครศรธีรรมรำช

วันที่ 31 เดอืน กรกฎำคม พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
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เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

289 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-คอมฯ ค่าซ่อมเคร่ืองพร้ินเตอร์ ผลส.กบล.ต.2 4,934.58              4,934.58              ตกลงราคา บริษัท เอส.พ.ีเอ. คอมพิวเตอร์
 จ ากัด

              4,934.58 บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์
 จ ากัด

             4,934.58 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001108603 ๑๙ ก.ค. ๖๐

290 ค่าวัสดุส านักงาน ท าตรายาง(วัฒนาบล็อก) 2,200.00              2,200.00              ตกลงราคา นายวัฒนา  พงศ์พิสิฐสันต์               2,200.00 นายวัฒนา  พงศ์พิสิฐสันต์              2,200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001114589 ๒๐ ก.ค. ๖๐

291 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าก าจัดวัชพืชสฟฟ. ก.ค. 60-นายชัยรัตน์ 4,000.00              4,000.00              ตกลงราคา นายชัยรัตน์ ไสยรัตน์               4,000.00 นายชัยรัตน์ ไสยรัตน์              4,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001113132 ๒๐ ก.ค. ๖๐

292 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างตัดแต่งต้นไม้ 3,200.00              3,200.00              ตกลงราคา นายปรีชา ช่วยนวล               3,200.00 นายปรีชา ช่วยนวล              3,200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001110304 ๒๐ ก.ค. ๖๐

293 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างตัดหญ้า 1,500.00              1,500.00              ตกลงราคา นายเรวัติ ภู่ทอง               1,500.00 นายเรวัติ ภู่ทอง              1,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001111862 ๒๐ ก.ค. ๖๐

294 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าน้ ายาก าจัดวัชพืชสฟฟ. ก.ค. 60-นาย
ชัยรัตน์

1,000.00              1,000.00              ตกลงราคา นายชัยรัตน์ ไสยรัตน์               1,000.00 นายชัยรัตน์ ไสยรัตน์              1,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001113155 ๒๐ ก.ค. ๖๐

295 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าจ้างตัดแต่งต้นไม้ 1,300.00              1,300.00              ตกลงราคา นายปรีชา ช่วยนวล               1,300.00 นายปรีชา ช่วยนวล              1,300.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001110304 ๒๐ ก.ค. ๖๐

296 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าน้ ายาก าจัดวัชพืช 2,000.00              2,000.00              ตกลงราคา นายเรวัติ ภู่ทอง               2,000.00 นายเรวัติ ภู่ทอง              2,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001111862 ๒๐ ก.ค. ๖๐

297 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ ฮล-1101 กทม-ตรวจ
การจัดระบบควบคุมฯ

1,007.89              1,007.89              ตกลงราคา บริษัท ภเูก็ตจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

              1,007.89 บริษัท ภเูก็ตจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

             1,007.89 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001115834 ๒๐ ก.ค. ๖๐

298 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ กพ-6034 นศ.
ตรวจสอบระบบจ าหน่าย

1,300.00              1,300.00              ตกลงราคา บ.ปโิตรพลัส จ ากัด               1,300.00 บ.ปโิตรพลัส จ ากัด              1,300.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001115019 ๒๐ ก.ค. ๖๐

299 คชจ. ประชุมชี้แจง อาหารว่าง-ประชุมคณะท างานโครงการ
ปนัยิ้มอิ่มบญุ/วิภา

2,000.00              2,000.00              ตกลงราคา น.ส.วิภา วงประสูต               2,000.00 น.ส.วิภา วงประสูต              2,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001112039 ๒๐ ก.ค. ๖๐

300 คชจ. ประชุมชี้แจง อาหารว่าง-ปลูกหญ้าแฝก ก าแพงดิน
ธรรมชาติ/วิภา

425.00                 425.00                 ตกลงราคา น.ส.วิภา วงประสูต                  425.00 น.ส.วิภา วงประสูต                 425.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001112095 ๒๐ ก.ค. ๖๐

301 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. ค่าจัดซ้ือน้ ากล่ันแบตเตอร่ี 1,200.00              1,200.00              ตกลงราคา นางนิพิน จันทร์ผ่อง ร้านส.               1,200.00 นางนิพิน จันทร์ผ่อง ร้านส.              1,200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001110459 ๒๐ ก.ค. ๖๐

302 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าและก าจัดวัชพืช สฟฟ.
เขาหลัก

3,000.00              3,000.00              ตกลงราคา นายสมชาย ราชชนนี               3,000.00 นายสมชาย ราชชนนี              3,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001118494 ๒๑ ก.ค. ๖๐

303 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าและก าจัดวัชพืช 
สฟฟ.ตป.

3,160.00              3,160.00              ตกลงราคา นายสุภาพ  ไวว่อง               3,160.00 นายสุภาพ  ไวว่อง              3,160.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001120471 ๒๑ ก.ค. ๖๐

304 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าน้ ายาตัดหญ้าและก าจัดวัชพืช สฟฟ.ตป. 340.00                 340.00                 ตกลงราคา นายสุภาพ  ไวว่อง                  340.00 นายสุภาพ  ไวว่อง                 340.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001120471 ๒๑ ก.ค. ๖๐

305 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-30 มิ.ย 60
ทะเบยีน 4 กพ 7583 กทม

1,481.69              1,481.69              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,481.69 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,481.69 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001118614 ๒๑ ก.ค. ๖๐

306 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-30 มิ.ย 60
ทะเบยีน 4 กพ 7583 กทม

1,385.62              1,385.62              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,385.62 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,385.62 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001119171 ๒๑ ก.ค. ๖๐

307 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ กง-8673 นศ.ติดต่องาน 1,266.84              1,266.84              ตกลงราคา บริษัท พุนพินออล์ยบริการ 
จ ากัด

              1,266.84 บริษัท พุนพินออล์ยบริการ 
จ ากัด

             1,266.84 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001119655 ๒๑ ก.ค. ๖๐

308 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 2กว-6596 กทม  ใช้งาน
ทั่วไปในแผนก

739.20                 739.20                 ตกลงราคา หจก.วิยะดาปโิตรเลียม 
(2000)

                 739.20 หจก.วิยะดาปโิตรเลียม 
(2000)

                739.20 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001119356 ๒๑ ก.ค. ๖๐

309 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-30 มิ.ย 60
ทะเบยีน กน 1698 นศ.

971.60                 971.60                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 971.60 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                971.60 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001118555 ๒๑ ก.ค. ๖๐

310 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-30 มิ.ย 60
ทะเบยีน 5 กข 6991 กทม

1,115.85              1,115.85              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,115.85 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,115.85 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001118659 ๒๑ ก.ค. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 31 เดอืน กรกฎำคม พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

311 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ กน-1700 นศ  ใช้งานทั่วไป
ในแผนก

1,272.00              1,272.00              ตกลงราคา หจก.วิยะดาปโิตรเลียม 
(2000)

              1,272.00 หจก.วิยะดาปโิตรเลียม 
(2000)

             1,272.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001119375 ๒๑ ก.ค. ๖๐

312 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-30 มิ.ย 60
ทะเบยีน 4 กย 7203 กทม

1,020.18              1,020.18              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,020.18 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,020.18 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001118496 ๒๑ ก.ค. ๖๐

313 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-30 มิ.ย 60
ทะเบยีน กจ 4628 นศ.

412.93                 412.93                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 412.93 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                412.93 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001118285 ๒๑ ก.ค. ๖๐

314 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-30 มิ.ย 60
ทะเบยีน กจ 4628 นศ.

668.92                 668.92                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 668.92 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                668.92 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001118974 ๒๑ ก.ค. ๖๐

315 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-30 มิ.ย 60
ทะเบยีน ผค 1836 นศ.

681.03                 681.03                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 681.03 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                681.03 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001117989 ๒๑ ก.ค. ๖๐

316 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-30 มิ.ย 60
ทะเบยีน กน 1391 นศ.

923.02                 923.02                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 923.02 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                923.02 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001118388 ๒๑ ก.ค. ๖๐

317 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-30 มิ.ย 60
ทะเบยีน กน 1391 นศ.

1,290.06              1,290.06              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,290.06 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,290.06 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001119040 ๒๑ ก.ค. ๖๐

318 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามัน 81-8732 นศ. ใช้งานด้าน
ปอ้งกัน

1,726.90              1,726.90              ตกลงราคา หจก.หว้ยยอด เอสทพีี เซอร์วิส               1,726.90 หจก.หว้ยยอด เอสทพีี เซอร์วิส              1,726.90 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001117096 ๒๑ ก.ค. ๖๐

319 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-30 มิ.ย 60
ทะเบยีน กพ 6033 นศ.

1,190.21              1,190.21              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,190.21 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,190.21 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001118336 ๒๑ ก.ค. ๖๐

320 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์งวด 16-30 มิ.ย 60
ทะเบยีน กพ 6033 นศ.

1,505.07              1,505.07              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,505.07 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,505.07 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001119135 ๒๑ ก.ค. ๖๐

321 คชจ.อบรมฯ - นอก
แผน

1ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันขับรถยนต์-
อนุชิต

3,200.00              3,200.00              ตกลงราคา บริษัท เบญจกาย เอ็นเตอร์
ไพรส์ จ ากัด

              3,200.00 บริษัท เบญจกาย เอ็นเตอร์
ไพรส์ จ ากัด

             3,200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001119308 ๒๑ ก.ค. ๖๐

322 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075--763-331 เดือน 
พ.ค.60

21.00                   21.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    21.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   21.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001124914 ๒๓ ก.ค. ๖๐

323 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075--763-337 เดือน 
เม.ย.60

337.50                 337.50                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  337.50 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 337.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001124887 ๒๓ ก.ค. ๖๐

324 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075--763-338 เดือน 
เม.ย.60

1,063.50              1,063.50              ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)               1,063.50 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)              1,063.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001124890 ๒๓ ก.ค. ๖๐

325 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075--763-340 เดือน 
เม.ย.60

428.00                 428.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  428.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 428.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001124895 ๒๓ ก.ค. ๖๐

326 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075--763-339 เดือน 
เม.ย.60

289.50                 289.50                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  289.50 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 289.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001124903 ๒๓ ก.ค. ๖๐

327 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075--763-341 เดือน 
เม.ย.60

700.50                 700.50                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  700.50 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 700.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001124899 ๒๓ ก.ค. ๖๐

328 คชจ.ใช้ Internet ค่าบริการ Internet ความเร็วสูง  เดือน 
พ.ค.60

700.00                 700.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  700.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 700.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001124924 ๒๓ ก.ค. ๖๐

329 ค่าวัสดุส านักงาน ค่ากระดาษเอ4/ผกม.ต.2 1,672.90              1,672.90              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง               1,672.90 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง              1,672.90 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001127101 ๒๔ ก.ค. ๖๐

330 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน/ผกกม.ต.2 2,110.28              2,110.28              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง               2,110.28 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง              2,110.28 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001127136 ๒๔ ก.ค. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 31 เดอืน กรกฎำคม พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

331 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน/ผสส.ต.2 3,815.89              3,815.89              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              3,815.89 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             3,815.89 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001127366 ๒๔ ก.ค. ๖๐

332 ค่าวัสดุส านักงาน ผงหมึกBrother MFC 7450จ านวน2
ตลับ@1,900-บาท/กซข.ต.2

3,551.40              3,551.40              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              3,551.40 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             3,551.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001130638 ๒๔ ก.ค. ๖๐

333 ค่าวัสดุส านักงาน ผงหมึกBrother MFC8880DNจ านวน2
ตลับ@3,200บาท/ผบข.กซข

5,981.31              5,981.31              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              5,981.31 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             5,981.31 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001130436 ๒๔ ก.ค. ๖๐

334 ค่าวัสดุเบด็เตล็ดฯ ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/ประภาส 540.19                 540.19                 ตกลงราคา นายชาคริต จันหอม (โฮม ไลท์
ต้ิง เซ็น

                 540.19 นายชาคริต จันหอม (โฮม ไลท์
ต้ิง เซ็น

                540.19 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001131852 ๒๔ ก.ค. ๖๐

335 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาสวน เดือน ม.ิย.60 1,000.00              1,000.00              ตกลงราคา นายกิติภมูิ  คล้ายอุดม               1,000.00 นายกิติภมูิ  คล้ายอุดม              1,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001131728 ๒๔ ก.ค. ๖๐

336 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาสวน 2,160.00              2,160.00              ตกลงราคา นายกิติภมูิ  คล้ายอุดม               2,160.00 นายกิติภมูิ  คล้ายอุดม              2,160.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001131744 ๒๔ ก.ค. ๖๐

337 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาสวน 760.00                 760.00                 ตกลงราคา นายกิติภมูิ  คล้ายอุดม                  760.00 นายกิติภมูิ  คล้ายอุดม                 760.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001131760 ๒๔ ก.ค. ๖๐

338 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าตัดหญ้า,ฉีดหญ้า สฟฟ.ภก.1-ก.ค.2560 2,500.00              2,500.00              ตกลงราคา นายสมชัย บลิอะหลี               2,500.00 นายสมชัย บลิอะหลี              2,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001125946 ๒๔ ก.ค. ๖๐

339 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าตัดหญ้า,ฉีดหญ้า สฟฟ.ภก.2-ก.ค.2560 1,460.00              1,460.00              ตกลงราคา นายสมชัย บลิอะหลี               1,460.00 นายสมชัย บลิอะหลี              1,460.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001126018 ๒๔ ก.ค. ๖๐

340 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าตัดตกแต่งต้นไม้ สฟฟ.ภก.2-ก.ค.2560 200.00                 200.00                 ตกลงราคา นายสมชัย บลิอะหลี                  200.00 นายสมชัย บลิอะหลี                 200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001126018 ๒๔ ก.ค. ๖๐

341 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าตัดหญ้า สฟฟ.ภก.3-ก.ค.2560 1,650.00              1,650.00              ตกลงราคา นายสมชัย บลิอะหลี               1,650.00 นายสมชัย บลิอะหลี              1,650.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001126158 ๒๔ ก.ค. ๖๐

342 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าตัดหญ้า,ฉีดหญ้า สฟฟ.ถลาง-ก.ค.2560 3,500.00              3,500.00              ตกลงราคา นายสมชัย บลิอะหลี               3,500.00 นายสมชัย บลิอะหลี              3,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001126252 ๒๔ ก.ค. ๖๐

343 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าตัดหญ้า,ฉีดหญ้า สฟฟ.ถลาง2-ก.ค.
2560

3,500.00              3,500.00              ตกลงราคา นายสมชัย บลิอะหลี               3,500.00 นายสมชัย บลิอะหลี              3,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001126322 ๒๔ ก.ค. ๖๐

344 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าตัดหญ้า สฟฟ.กะรน-ก.ค.2560 1,500.00              1,500.00              ตกลงราคา นายสมชัย บลิอะหลี               1,500.00 นายสมชัย บลิอะหลี              1,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001126215 ๒๔ ก.ค. ๖๐

345 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าบ ารุงรักษาบริเวณส านักงาน เดือน 
มิ.ย.60

500.00                 500.00                 ตกลงราคา นายกิติภมูิ  คล้ายอุดม                  500.00 นายกิติภมูิ  คล้ายอุดม                 500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001131728 ๒๔ ก.ค. ๖๐

346 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าบ ารุงรักษาบริเวณส านักงาน 340.00                 340.00                 ตกลงราคา นายกิติภมูิ  คล้ายอุดม                  340.00 นายกิติภมูิ  คล้ายอุดม                 340.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001131744 ๒๔ ก.ค. ๖๐

347 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าบ ารุงรักษาบริเวณส านักงาน 740.00                 740.00                 ตกลงราคา นายกิติภมูิ  คล้ายอุดม                  740.00 นายกิติภมูิ  คล้ายอุดม                 740.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001131760 ๒๔ ก.ค. ๖๐

348 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าน้ ายาก าจัดวัชพืช สฟฟ.ภก.1-ก.ค.
2560

500.00                 500.00                 ตกลงราคา นายสมชัย บลิอะหลี                  500.00 นายสมชัย บลิอะหลี                 500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001125946 ๒๔ ก.ค. ๖๐

349 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าน้ ายาก าจัดวัชพืช สฟฟ.ภก.2-ก.ค.
2560

340.00                 340.00                 ตกลงราคา นายสมชัย บลิอะหลี                  340.00 นายสมชัย บลิอะหลี                 340.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001126018 ๒๔ ก.ค. ๖๐

350 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าน้ ายาก าจัดวัชพืช สฟฟ.ภก.3-ก.ค.
2560

350.00                 350.00                 ตกลงราคา นายสมชัย บลิอะหลี                  350.00 นายสมชัย บลิอะหลี                 350.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001126158 ๒๔ ก.ค. ๖๐

351 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าน้ ายาก าจัดวัชพืช สฟฟ.ถลาง-ก.ค.
2560

500.00                 500.00                 ตกลงราคา นายสมชัย บลิอะหลี                  500.00 นายสมชัย บลิอะหลี                 500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001126252 ๒๔ ก.ค. ๖๐

352 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าน้ ายาก าจัดวัชพืช สฟฟ.กะรน-ก.ค.
2560

500.00                 500.00                 ตกลงราคา นายสมชัย บลิอะหลี                  500.00 นายสมชัย บลิอะหลี                 500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001126215 ๒๔ ก.ค. ๖๐

353 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา สฟฟ.ภก.2-มิ.ย.2560 330.00                 330.00                 ตกลงราคา ส านักงานประปาภเูก็ต                  330.00 ส านักงานประปาภเูก็ต                 330.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001125559 ๒๔ ก.ค. ๖๐

354 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา สฟฟ.ภก.3-มิ.ย.2560 330.00                 330.00                 ตกลงราคา ส านักงานประปาภเูก็ต                  330.00 ส านักงานประปาภเูก็ต                 330.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001125703 ๒๔ ก.ค. ๖๐

355 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา สฟฟ.ภก.3-ก.ค.2560 330.00                 330.00                 ตกลงราคา ส านักงานประปาภเูก็ต                  330.00 ส านักงานประปาภเูก็ต                 330.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001125758 ๒๔ ก.ค. ๖๐

356 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา 516454-2 ประจ าเดือน 
มิย. 2560

347.00                 347.00                 ตกลงราคา การประปาส่วนภมูิภาคสาขา
ภเูก็ต

                 347.00 การประปาส่วนภมูิภาคสาขา
ภเูก็ต

                347.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001128371 ๒๔ ก.ค. ๖๐
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แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 31 เดอืน กรกฎำคม พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

357 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-378636 มิ.ย.60/ต.2 60.00                   60.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    60.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   60.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001131653 ๒๔ ก.ค. ๖๐

358 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-378261 มิ.ย.60/ต.2 357.00                 357.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  357.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 357.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001131680 ๒๔ ก.ค. ๖๐

359 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าตัดหญ้าและก าจัดวัชพืช สฟฟ.ครบ. 3,900.00              3,900.00              ตกลงราคา นายธีรนนท ์ เกื้อสกุล               3,900.00 นายธีรนนท ์ เกื้อสกุล              3,900.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001140875 ๒๕ ก.ค. ๖๐

360 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าน้ ายาก าจัดวัชพืช สฟฟ.ครบ. 500.00                 500.00                 ตกลงราคา นายธีรนนท ์ เกื้อสกุล                  500.00 นายธีรนนท ์ เกื้อสกุล                 500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001140875 ๒๕ ก.ค. ๖๐

361 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ นข-757 นศ ร่วมพิธีเปดิ
ไฟฟ้าโปร่งใส่

1,082.32              1,082.32              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ               1,082.32 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ              1,082.32 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001137706 ๒๕ ก.ค. ๖๐

362 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ นข-757 นศ ร่วมพิธีเปดิ
ไฟฟ้าโปร่งใส่

644.79                 644.79                 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ                  644.79 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ                 644.79 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001137713 ๒๕ ก.ค. ๖๐

363 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ ฮล-1101 กทม ร่วมพิธีเปดิ
ไฟฟ้าโปร่งใส่

1,042.09              1,042.09              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ               1,042.09 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ              1,042.09 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001137740 ๒๕ ก.ค. ๖๐

364 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 4กง-4246 กทม ใช้งานทั่วไป 1,333.20              1,333.20              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ               1,333.20 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ              1,333.20 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001137872 ๒๕ ก.ค. ๖๐

365 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 4กง-4246 กทม ใช้งานทั่วไป 751.44                 751.44                 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ                  751.44 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ                 751.44 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001139172 ๒๕ ก.ค. ๖๐

366 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 4กง-4246 กทม ใช้งานทั่วไป 945.36                 945.36                 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ                  945.36 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ                 945.36 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001137855 ๒๕ ก.ค. ๖๐

367 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 4กง-4246 กทม ใช้งานทั่วไป 606.00                 606.00                 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ                  606.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ                 606.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001137864 ๒๕ ก.ค. ๖๐

368 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 4กย-7195 กทม ใช้งานทั่วไป 1,333.20              1,333.20              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ               1,333.20 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ              1,333.20 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001139121 ๒๕ ก.ค. ๖๐

369 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ กจ-3905 นศ  ใช้งานทั่วไป 1,034.88              1,034.88              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ               1,034.88 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ              1,034.88 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001137916 ๒๕ ก.ค. ๖๐

370 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ กพ-6034 นศ ใช้งานทั่วไป 1,672.56              1,672.56              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ               1,672.56 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ              1,672.56 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001139236 ๒๕ ก.ค. ๖๐

371 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 81-3598 นศ ร่วมพิธีเปดิ
ไฟฟ้าโปร่งใส่

2,832.45              2,832.45              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ               2,832.45 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ              2,832.45 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001138173 ๒๕ ก.ค. ๖๐

372 ค่าเช่าวงจรส่ือสาร ค่าเช่าวงจรส่ือสาร IP-VPN(ชั่วคราวTOT) 6,052.00              6,052.00              ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)               6,052.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)              6,052.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001135684 ๒๕ ก.ค. ๖๐

373 ค่าจ้างเหมาความสะอาดค่าจ้างเหมาท าความสะอาด สฟฟ.พพ.1 7,000.00              7,000.00              ตกลงราคา นายกิติภมูิ  คล้ายอุดม               7,000.00 นายกิติภมูิ  คล้ายอุดม              7,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001146567 ๒๖ ก.ค. ๖๐

374 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ กง8673 นศติดตอ่งานกฟส.สิชล 1,242.36              1,242.36              ตกลงราคา บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน)               1,242.36 บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน)              1,242.36 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001146744 ๒๖ ก.ค. ๖๐

375 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ กจ-9198 นศ.ติดต่องาน 1,117.80              1,117.80              ตกลงราคา บริษัท พุนพินออล์ยบริการ 
จ ากัด

              1,117.80 บริษัท พุนพินออล์ยบริการ 
จ ากัด

             1,117.80 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001142281 ๒๖ ก.ค. ๖๐

376 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ กง 9198 นศ. 
ตรวจสอบงานด้านคลังพัสด

1,070.00              1,070.00              ตกลงราคา หจก.ไมตรีกิจ               1,070.00 หจก.ไมตรีกิจ              1,070.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001150214 ๒๖ ก.ค. ๖๐

377 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ 1กธ6626กทม 1,412.45              1,412.45              ตกลงราคา หจก.สมุยออยล์เซอร์วิส 
(2000)

              1,412.45 หจก.สมุยออยล์เซอร์วิส 
(2000)

             1,412.45 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001145404 ๒๖ ก.ค. ๖๐

378 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ กน 1698นศ 958.33                 958.33                 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัย
ตะกั่วป่

                 958.33 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัย
ตะกั่วป่

                958.33 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001149384 ๒๖ ก.ค. ๖๐

379 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ 1คธ 6626 กทม. 1,050.42              1,050.42              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัย
ตะกั่วป่

              1,050.42 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัย
ตะกั่วป่

             1,050.42 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001149604 ๒๖ ก.ค. ๖๐

380 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ 4กย7199 กทม. 1,500.60              1,500.60              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัย
ตะกั่วป่

              1,500.60 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัย
ตะกั่วป่

             1,500.60 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001149585 ๒๖ ก.ค. ๖๐

381 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ กพ 6033นศ. 1,217.77              1,217.77              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัย
ตะกั่วป่

              1,217.77 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัย
ตะกั่วป่

             1,217.77 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001148549 ๒๖ ก.ค. ๖๐

382 ค่าซ่อมฯบ ารุงฯ-อาคาร ค่าจ้างซ่อมแซมประตูติดต้ังกันสาดปอ้ง
ยาม สฟ.ล าภรูา

15,500.00            15,500.00            ตกลงราคา นายปรีชา ช่วยนวล             15,500.00 นายปรีชา ช่วยนวล            15,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001142784 ๒๖ ก.ค. ๖๐

383 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบยีน ผค 1160 นศ. 16,107.48            16,107.48            ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

            16,107.48 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

           16,107.48 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001147283 ๒๖ ก.ค. ๖๐

384 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบยีน กน 1700 นศ. 1,826.00              1,826.00              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

              1,826.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

             1,826.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001147398 ๒๖ ก.ค. ๖๐

385 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบยีน กพ 6038 นศ. 584.00                 584.00                 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

                 584.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

                584.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001147428 ๒๖ ก.ค. ๖๐

386 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบยีน กพ 6033 นศ. 4,956.00              4,956.00              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

              4,956.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

             4,956.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001147453 ๒๖ ก.ค. ๖๐

387 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบยีน กจ 3904 นศ. 4,927.00              4,927.00              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

              4,927.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

             4,927.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001147494 ๒๖ ก.ค. ๖๐

388 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบยีน กพ 6034 นศ. 5,357.00              5,357.00              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

              5,357.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

             5,357.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001147522 ๒๖ ก.ค. ๖๐

389 คชจ. ประชุมชี้แจง ค่าอาหารเคร่ืองด่ืมประชุมแนวทางการ
ตรวจสอบค าร้องใบฯ

5,300.00              5,300.00              ตกลงราคา น.ส.วิภา วงประสูต               5,300.00 น.ส.วิภา วงประสูต              5,300.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001147392 ๒๖ ก.ค. ๖๐

390 คชจ. ประชุมชี้แจง ค่าอาหารเคร่ืองด่ืมประชุมแนวทางการ
ตรวจสอบค าร้องใบฯ

5,300.00              5,300.00              ตกลงราคา น.ส.วิภา วงประสูต               5,300.00 น.ส.วิภา วงประสูต              5,300.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001147415 ๒๖ ก.ค. ๖๐

391 คชจ. ประชุมชี้แจง ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม-"ประเมินผลการไฟฟ้า
โปร่งใส"

4,100.00              4,100.00              ตกลงราคา น.ส.วิภา วงประสูต               4,100.00 น.ส.วิภา วงประสูต              4,100.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001147306 ๒๖ ก.ค. ๖๐

392 คชจ. ประชุมชี้แจง ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม-"ประเมินผลการไฟฟ้า
โปร่งใส"

4,650.00              4,650.00              ตกลงราคา น.ส.วิภา วงประสูต               4,650.00 น.ส.วิภา วงประสูต              4,650.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001147332 ๒๖ ก.ค. ๖๐

393 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา ฝปบ.ต.2 เม.ย.60 
(008144-7)

30,206.50            30,206.50            ตกลงราคา ส านักงานประปา
นครศรีธรรมราช

            30,206.50 ส านักงานประปา
นครศรีธรรมราช

           30,206.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001147149 ๒๖ ก.ค. ๖๐

394 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา ฝปบ.ต.2 พ.ค. 60 
(008144-7)

32,684.50            32,684.50            ตกลงราคา ส านักงานประปา
นครศรีธรรมราช

            32,684.50 ส านักงานประปา
นครศรีธรรมราช

           32,684.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001147213 ๒๖ ก.ค. ๖๐

395 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา ฝปบ.ต.2 มิ.ย.60 
(008144-7)

36,105.50            36,105.50            ตกลงราคา ส านักงานประปา
นครศรีธรรมราช

            36,105.50 ส านักงานประปา
นครศรีธรรมราช

           36,105.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001147290 ๒๖ ก.ค. ๖๐
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เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 31 เดอืน กรกฎำคม พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
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ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

396 ค่าน้ าประปา ค่าบริการ 60.00                   60.00                   ตกลงราคา ส านักงานประปา
นครศรีธรรมราช

                   60.00 ส านักงานประปา
นครศรีธรรมราช

                  60.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001147290 ๒๖ ก.ค. ๖๐

397 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา ฝปบ.ต.2 ก.ค.60 
(008144-7)

34,011.00            34,011.00            ตกลงราคา ส านักงานประปา
นครศรีธรรมราช

            34,011.00 ส านักงานประปา
นครศรีธรรมราช

           34,011.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001147384 ๒๖ ก.ค. ๖๐

398 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา ฝปบ.ต.2 ก.ค.60 
(008144-7)

60.00                   60.00                   ตกลงราคา ส านักงานประปา
นครศรีธรรมราช

                   60.00 ส านักงานประปา
นครศรีธรรมราช

                  60.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001147384 ๒๖ ก.ค. ๖๐

399 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา สฟฟ.ภก.1-มิ.ย.2560 148.00                 148.00                 ตกลงราคา ส านักงานประปาภเูก็ต                  148.00 ส านักงานประปาภเูก็ต                 148.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001148792 ๒๖ ก.ค. ๖๐

400 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา สฟฟ.ภก.1-ก.ค.2560 588.00                 588.00                 ตกลงราคา ส านักงานประปาภเูก็ต                  588.00 ส านักงานประปาภเูก็ต                 588.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001148858 ๒๖ ก.ค. ๖๐

401 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัทพ0์075-378443 พค.60/
ผบก.

222.00                 222.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  222.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 222.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001147629 ๒๖ ก.ค. ๖๐

402 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์076-450876 พ.ค.60 8.55                     8.55                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      8.55 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                     8.55 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001148588 ๒๖ ก.ค. ๖๐

403 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าหมึกเลเซอร์พร้ินเตอร์ซัมซุง
MLT-D116L@2190/ผกม.ต

6,514.02              6,514.02              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              6,514.02 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             6,514.02 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001154145 ๒๗ ก.ค. ๖๐

404 ค่าวัสดุส านักงาน T หมึกปร้ินเตอร์ Sumsung รุ่น 
ML-D45550A 6300.-

5,887.85              5,887.85              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              5,887.85 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             5,887.85 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001153703 ๒๗ ก.ค. ๖๐

405 ค่าวัสดุส านักงาน ค่ากระดาษเอส่ี ปากกา ดินสอ ผบอ. 2,649.53              2,649.53              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              2,649.53 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             2,649.53 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001154022 ๒๗ ก.ค. ๖๐

406 ค่าวัสดุส านักงาน ค่ากระดาษเอส่ี ปากกา ดินสอ ผตบ. 3,585.98              3,585.98              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              3,585.98 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             3,585.98 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001153559 ๒๗ ก.ค. ๖๐

407 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. จ้างติดต้ังสปริงเกอร์รดน้ าหญ้า สฟฟ.บา้น
เขาหลัก

3,500.00              3,500.00              ตกลงราคา นายเบญจรงค์ อ่อนแก้ว               3,500.00 นายเบญจรงค์ อ่อนแก้ว              3,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001153116 ๒๗ ก.ค. ๖๐

408 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ 4 กพ 7583 กทม. 1,523.78              1,523.78              ตกลงราคา หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

              1,523.78 หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

             1,523.78 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001153611 ๒๗ ก.ค. ๖๐

409 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ กจ 9196 นศ. 1,124.10              1,124.10              ตกลงราคา หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

              1,124.10 หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

             1,124.10 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001153597 ๒๗ ก.ค. ๖๐

410 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ 2 กว 175 กทม. 674.46                 674.46                 ตกลงราคา หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

                 674.46 หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

                674.46 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001153565 ๒๗ ก.ค. ๖๐

411 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ 2 กจ 175 กทม. 1,398.88              1,398.88              ตกลงราคา หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

              1,398.88 หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

             1,398.88 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001153620 ๒๗ ก.ค. ๖๐

412 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ บถ 3821 กทม. 1,049.16              1,049.16              ตกลงราคา หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

              1,049.16 หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

             1,049.16 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001153602 ๒๗ ก.ค. ๖๐

413 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ กน 1700 นศ.งานติดต้ัง
 LBS 115 KV

799.36                 799.36                 ตกลงราคา หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

                 799.36 หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

                799.36 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001153584 ๒๗ ก.ค. ๖๐

414 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบยีน 81-8732 นศ. 5,997.20              5,997.20              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

              5,997.20 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

             5,997.20 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001154599 ๒๗ ก.ค. ๖๐

415 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบยีน ผค 1836 นศ. 2,950.00              2,950.00              ตกลงราคา นายด ารงค์  รักษาชัย               2,950.00 นายด ารงค์  รักษาชัย              2,950.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001154673 ๒๗ ก.ค. ๖๐

416 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์  ผค 1836 นศ. 3,800.00              3,800.00              ตกลงราคา นายด ารงค์  รักษาชัย               3,800.00 นายด ารงค์  รักษาชัย              3,800.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001154683 ๒๗ ก.ค. ๖๐

417 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์  กน 1705 นศ. 29,400.00            29,400.00            ตกลงราคา นายด ารงค์  รักษาชัย             29,400.00 นายด ารงค์  รักษาชัย            29,400.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001154697 ๒๗ ก.ค. ๖๐

418 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์  กจ 4628 นศ. 3,200.00              3,200.00              ตกลงราคา นายด ารงค์  รักษาชัย               3,200.00 นายด ารงค์  รักษาชัย              3,200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001154719 ๒๗ ก.ค. ๖๐

419 คชจ. ประชุมชี้แจง ค่าอาหารว่าง-ตรวจประเมินผลไฟฟ้า
โปร่งใส2.0

4,800.00              4,800.00              ตกลงราคา น.ส.วิภา วงประสูต               4,800.00 น.ส.วิภา วงประสูต              4,800.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001152374 ๒๗ ก.ค. ๖๐

420 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปาประจ าเดือน ม.ิย. 60 330.00                 330.00                 ตกลงราคา การประปาส่วนภมูิภาคอ าเภอ
ทา้ยเ้หมือง

                 330.00 การประปาส่วนภมูิภาคอ าเภอ
ทา้ยเ้หมือง

                330.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001153219 ๒๗ ก.ค. ๖๐

421 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์01/06/60-30/06/60 72.00                   72.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    72.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   72.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001155833 ๒๗ ก.ค. ๖๐

422 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพทป์ระจ าเดือนม.ิย. 60 
076-582175

373.35                 373.35                 ตกลงราคา บริษัททโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                  373.35 บริษัททโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                 373.35 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001153186 ๒๗ ก.ค. ๖๐

423 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-คอมฯ ค่าชุดความร้อน Brother ประจ ากอง 3,074.77              3,074.77              ตกลงราคา หจก.ไฮเทคออโตเมชั่นแอนด์
เซอร์วิส

              3,074.77 หจก.ไฮเทคออโตเมชั่นแอนด์
เซอร์วิส

             3,074.77 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001154423 ๒๗ ก.ค. ๖๐

424 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-คอมฯ ค่าอุปกรณ์เชื่อมต่อรองรับสัญญาณภาพ 
CCTV กฟต.2

2,570.10              2,570.10              ตกลงราคา นคร อิเล็คทรอนิคส์               2,570.10 นคร อิเล็คทรอนิคส์              2,570.10 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001154460 ๒๗ ก.ค. ๖๐

425 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างตัด/ตกแต่งสวน สฟฟ.ยข. 3,900.00              3,900.00              ตกลงราคา นายปรีชา ช่วยนวล               3,900.00 นายปรีชา ช่วยนวล              3,900.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001157663 ๒๙ ก.ค. ๖๐

426 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ซ้ือน้ ายาก าจัดวีชพืช สฟฟ.ยข. 1,500.00              1,500.00              ตกลงราคา นายปรีชา ช่วยนวล               1,500.00 นายปรีชา ช่วยนวล              1,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001157663 ๒๙ ก.ค. ๖๐

427 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา สฟฟ.ยข. (1983) 330.00                 330.00                 ตกลงราคา ส านักงานประปาย่านตาขาว                  330.00 ส านักงานประปาย่านตาขาว                 330.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001157667 ๒๙ ก.ค. ๖๐

428 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น ค่าธงชาติ/ผบห.ต.2 3,130.84              3,130.84              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              3,130.84 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             3,130.84 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001162348 ๓๑ ก.ค. ๖๐

429 ค่าวัสดุส านักงาน ผ้าหมึกซัมซุงML4510NDพร้อมชุดดรัม/
ผบห.ต.2

17,000.00            17,000.00            ตกลงราคา บริษัท วิลคอน ดิสทริบวิชั่น 
จ ากัด

            17,000.00 บริษัท วิลคอน ดิสทริบวิชั่น 
จ ากัด

           17,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001162456 ๓๑ ก.ค. ๖๐

430 ค่าวัสดุส านักงาน หมึกBROTHERTN3290@3490/
ผบก.ต.2

3,261.68              3,261.68              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              3,261.68 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             3,261.68 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001166305 ๓๑ ก.ค. ๖๐

431 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุส านักงาน ผยค.กกค.ต.๒ 2,775.70              2,775.70              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              2,775.70 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             2,775.70 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001162571 ๓๑ ก.ค. ๖๐

432 ค่าวัสดุส านักงาน หมึกซัมซุง (กบญ.) ไฮเทค 2,046.73              2,046.73              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              2,046.73 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             2,046.73 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001160414 ๓๑ ก.ค. ๖๐

433 ค่าวัสดุส านักงาน หมึกริโก้ (กบญ.) 3,500.00              3,500.00              ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

              3,500.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

             3,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001160953 ๓๑ ก.ค. ๖๐

434 ค่าวัสดุส านักงาน กระดาษ/สมุดบญัช(ีผบต.)ล้ิมจี่เซ้ง 2,892.52              2,892.52              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง               2,892.52 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง              2,892.52 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001161083 ๓๑ ก.ค. ๖๐
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จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 31 เดอืน กรกฎำคม พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
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เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

435 ค่าวัสดุส านักงาน หมึกริโก้ 7,000.00              7,000.00              ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

              7,000.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

             7,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001195875 ๓๑ ก.ค. ๖๐

436 ค่าวัสดุส านักงาน หมึกซัมซุง (ผจซ) ไฮเทค 15,794.39            15,794.39            ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

            15,794.39 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

           15,794.39 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001160328 ๓๑ ก.ค. ๖๐

437 ค่าวัสดุส านักงาน TผงหมึกLEXMARKรุ่นX466DEจ านวน
2@6,200บ./ผบน.กซข.ต.2

12,400.00            12,400.00            ตกลงราคา บริษัท วิลคอน ดิสทริบวิชั่น 
จ ากัด

            12,400.00 บริษัท วิลคอน ดิสทริบวิชั่น 
จ ากัด

           12,400.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001164508 ๓๑ ก.ค. ๖๐

438 ค่าวัสดุส านักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร 4 ลัง @625 บาท 2,336.45              2,336.45              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              2,336.45 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             2,336.45 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001159464 ๓๑ ก.ค. ๖๐

439 ค่าวัสดุส านักงาน น้ ายาลบค าผิด 6 ขวด @70บาท 392.52                 392.52                 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

                 392.52 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

                392.52 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001159464 ๓๑ ก.ค. ๖๐

440 ค่าวัสดุส านักงาน เคร่ืองคิดเลข 1 ตัว 654.21                 654.21                 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

                 654.21 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

                654.21 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001159464 ๓๑ ก.ค. ๖๐

441 ค่าวัสดุส านักงาน "TผงหมึกBrather MFC-L2740 จ านวน
1ตลับ@2140.19บาท

2,140.19              2,140.19              ตกลงราคา นายสมพร ยงสถิตศักด์ิ               2,140.19 นายสมพร ยงสถิตศักด์ิ              2,140.19 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001167764 ๓๑ ก.ค. ๖๐

442 ค่าจ้างเหมาความสะอาดค่าจ้างเหมาท าความสะอาด สฟฟ.พพ. 7,500.00              7,500.00              ตกลงราคา นายกิติภมูิ  คล้ายอุดม               7,500.00 นายกิติภมูิ  คล้ายอุดม              7,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001196604 ๓๑ ก.ค. ๖๐

443 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน กค.60/วิรัช 7,200.00              7,200.00              ตกลงราคา นายวิรัช ชาญปราณีต               7,200.00 นายวิรัช ชาญปราณีต              7,200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001171991 ๓๑ ก.ค. ๖๐

444 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน กค.60/เสนอ 7,200.00              7,200.00              ตกลงราคา นายเสนอ คงจันทร์               7,200.00 นายเสนอ คงจันทร์              7,200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001172005 ๓๑ ก.ค. ๖๐

445 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน กค.60/สมโชติ 7,560.00              7,560.00              ตกลงราคา นายสมโชติ ยาจาติ               7,560.00 นายสมโชติ ยาจาติ              7,560.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001172020 ๓๑ ก.ค. ๖๐

446 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน กค.60/สนธยา 7,560.00              7,560.00              ตกลงราคา นายสนธยา แก้วทองค า               7,560.00 นายสนธยา แก้วทองค า              7,560.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001172036 ๓๑ ก.ค. ๖๐

447 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าน้ ามันเคร่ืองตัดหญ้า/ผบห.ต.2 618.69                 618.69                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 618.69 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                618.69 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001162261 ๓๑ ก.ค. ๖๐

448 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 2กจ 175 กทม. 1,239.16              1,239.16              ตกลงราคา บริษัท แสตนดาร์ดออยล์ 
(1990)

              1,239.16 บริษัท แสตนดาร์ดออยล์ 
(1990)

             1,239.16 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001163743 ๓๑ ก.ค. ๖๐

449 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 4กพ 7581 กทม. 1,415.31              1,415.31              ตกลงราคา บริษัท แสตนดาร์ดออยล์ 
(1990)

              1,415.31 บริษัท แสตนดาร์ดออยล์ 
(1990)

             1,415.31 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001193278 ๓๑ ก.ค. ๖๐

450 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ รถ ผค-1324 นศ./งานตรวจสอบระบบ
33KV/หจก.สาโรช

1,160.13              1,160.13              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

              1,160.13 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

             1,160.13 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001175142 ๓๑ ก.ค. ๖๐

451 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ 81-6418 นศ. 
ตรวจสอบรีโคลสเซอร์

795.51                 795.51                 ตกลงราคา หจก.ภทูองเซอร์วิส                  795.51 หจก.ภทูองเซอร์วิส                 795.51 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001192297 ๓๑ ก.ค. ๖๐

452 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ บบ 4182 นศ. 
ตรวจสอบรีโคลสเซอร์

1,049.83              1,049.83              ตกลงราคา หจก.ภทูองเซอร์วิส               1,049.83 หจก.ภทูองเซอร์วิส              1,049.83 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001193357 ๓๑ ก.ค. ๖๐

453 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 81-6418 นศ. 824.03                 824.03                 ตกลงราคา บริษัท แสตนดาร์ดออยล์ 
(1990)

                 824.03 บริษัท แสตนดาร์ดออยล์ 
(1990)

                824.03 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001164393 ๓๑ ก.ค. ๖๐

454 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ รถ กน-1705 นศ./ตรวจ CSCS/หจก.
สาโรช

1,168.32              1,168.32              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

              1,168.32 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

             1,168.32 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001174841 ๓๑ ก.ค. ๖๐

455 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ กอ.4629 นศ ฝปบ.กรส. 858.16                 858.16                 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ถาวรพานิช
ทา้ยเหมื

                 858.16 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ถาวรพานิช
ทา้ยเหมื

                858.16 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001202463 ๓๑ ก.ค. ๖๐

456 ค่าซ่อมฯบ ารุงฯ-อาคาร ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมปอ้มยามสนง.กตต.2 30,000.00            30,000.00            ตกลงราคา นายจงรวย เพ็ชรัตน์             30,000.00 นายจงรวย เพ็ชรัตน์            30,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001160367 ๓๑ ก.ค. ๖๐

457 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า5กว.
5502118660

970.00                 970.00                 ตกลงราคา นายโชคดี จันทร์ส าเร็จ(อู่ช.
สยามเซอร

                 970.00 นายโชคดี จันทร์ส าเร็จ(อู่ช.
สยามเซอร

                970.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001160121 ๓๑ ก.ค. ๖๐

458 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบยีน 80-6082 กระบี่ 35,943.93            35,943.93            ตกลงราคา นายจาตุรนต์ อักษรภกัดิ             35,943.93 นายจาตุรนต์ อักษรภกัดิ            35,943.93 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001187752 ๓๑ ก.ค. ๖๐

459 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ 80-5170 นศ. 42,470.00            42,470.00            ตกลงราคา นายด ารงค์  รักษาชัย             42,470.00 นายด ารงค์  รักษาชัย            42,470.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001180488 ๓๑ ก.ค. ๖๐

460 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ กจ 4629 นศ. 1,550.00              1,550.00              ตกลงราคา นายด ารงค์  รักษาชัย               1,550.00 นายด ารงค์  รักษาชัย              1,550.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001180513 ๓๑ ก.ค. ๖๐

461 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ กน 1391 นศ. 1,370.00              1,370.00              ตกลงราคา นายโชคดี จันทร์ส าเร็จ(อู่ช.
สยามเซอร

              1,370.00 นายโชคดี จันทร์ส าเร็จ(อู่ช.
สยามเซอร

             1,370.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001180542 ๓๑ ก.ค. ๖๐

462 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ กน 1699 นศ. 10,850.00            10,850.00            ตกลงราคา ร้านสยามไฟฟ้ารถยนต์             10,850.00 ร้านสยามไฟฟ้ารถยนต์            10,850.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001180580 ๓๑ ก.ค. ๖๐

463 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ นข 757 นศ. 7,720.00              7,720.00              ตกลงราคา นายโชคดี จันทร์ส าเร็จ(อู่ช.
สยามเซอร

              7,720.00 นายโชคดี จันทร์ส าเร็จ(อู่ช.
สยามเซอร

             7,720.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001188348 ๓๑ ก.ค. ๖๐

464 คชจ. ประชุมชี้แจง รถ กต-5403 นศ./ประชุมชี้แจงขึ้น
ทะเบยีนทรัพย์สิน/หจ

973.60                 973.60                 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

                 973.60 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

                973.60 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001177613 ๓๑ ก.ค. ๖๐

465 คชจ. ประชุมชี้แจง รถ กต-5403 นศ./ประชุมชี้แจงขึ้น
ทะเบยีนทรัพย์สิน/หจ

1,197.00              1,197.00              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

              1,197.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

             1,197.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001177623 ๓๑ ก.ค. ๖๐

466 คชจ. ประชุมชี้แจง รถ 81-2172 นศ./ร่วมกิจกรรม CSR/
หจก.สาโรช

3,132.34              3,132.34              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

              3,132.34 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

             3,132.34 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001177724 ๓๑ ก.ค. ๖๐

467 คชจ. ประชุมชี้แจง รถ กพ-7210 นศ./ร่วมกิจกรรม CSR/
หจก.สาโรช

1,101.24              1,101.24              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

              1,101.24 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

             1,101.24 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001177875 ๓๑ ก.ค. ๖๐

468 คชจ. ประชุมชี้แจง รถ 3กล-9205 กทม./ร่วมกิจกรรม 
CSR/หจก.สาโรช

1,053.36              1,053.36              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

              1,053.36 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

             1,053.36 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001177804 ๓๑ ก.ค. ๖๐

469 คชจ. ประชุมชี้แจง รถ 3กล-9205 กทม./ร่วมกิจกรรม 
CSR/หจก.สาโรช

1,268.82              1,268.82              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

              1,268.82 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

             1,268.82 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001177828 ๓๑ ก.ค. ๖๐

470 คชจ. ประชุมชี้แจง รถ 3กล-9205 กทม./ร่วมกิจกรรม 
CSR/หจก.สาโรช

1,192.66              1,192.66              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

              1,192.66 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

             1,192.66 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001177843 ๓๑ ก.ค. ๖๐

471 คชจ. ประชุมชี้แจง รถ กพ-7210 นศ./ร่วมกิจกรรม CSR/
หจก.สาโรช

1,436.06              1,436.06              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

              1,436.06 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

             1,436.06 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001177896 ๓๑ ก.ค. ๖๐

472 คชจ. ประชุมชี้แจง ค่าน้ ามัรถ 4กพ-7596 กทม./ประชุม
ระบบZAP/หจก.สาโรช

1,053.36              1,053.36              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

              1,053.36 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

             1,053.36 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001174774 ๓๑ ก.ค. ๖๐

473 คชจ. ประชุมชี้แจง ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารว่าง 2,500.00              2,500.00              ตกลงราคา นางสมทรง  บญุศรีนุ้ย               2,500.00 นางสมทรง  บญุศรีนุ้ย              2,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001160243 ๓๑ ก.ค. ๖๐
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474 คชจ. ประชุมชี้แจง ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารว่าง 350.00                 350.00                 ตกลงราคา นางสมทรง  บญุศรีนุ้ย                  350.00 นางสมทรง  บญุศรีนุ้ย                 350.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001160227 ๓๑ ก.ค. ๖๐

475 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา กค 60 330.00                 330.00                 ตกลงราคา การประปาส่วนภมูิภาคสาขาสุ
ราษฎร์ธานี

                 330.00 การประปาส่วนภมูิภาคสาขาสุ
ราษฎร์ธานี

                330.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001187134 ๓๑ ก.ค. ๖๐

476 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา 2439598 สฟฟ.เขา
หลักด.6-7กค.2560

6,038.00              6,038.00              ตกลงราคา การประปาส่วนภมูิภาค สาขา
ตะกั่วปา่

              6,038.00 การประปาส่วนภมูิภาค สาขา
ตะกั่วปา่

             6,038.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001180061 ๓๑ ก.ค. ๖๐

477 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา 013930-4 สฟฟ.ตป.ด.
6-7กค.2560

360.00                 360.00                 ตกลงราคา การประปาส่วนภมูิภาค สาขา
ตะกั่วปา่

                 360.00 การประปาส่วนภมูิภาค สาขา
ตะกั่วปา่

                360.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001180269 ๓๑ ก.ค. ๖๐

478 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์275378341 มิย.60/
ผพอ.ต.2

192.00                 192.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  192.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 192.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001160322 ๓๑ ก.ค. ๖๐

479 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท0์75-378225เดือน
มิถุนายน2560/กซข.ต.2

30.00                   30.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    30.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   30.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001158979 ๓๑ ก.ค. ๖๐

480 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท0์75-378226เดือน
มิถุนายน2560/กซข.ต.2

132.00                 132.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  132.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 132.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001159034 ๓๑ ก.ค. ๖๐

481 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์พ.ค.60 11.40                   11.40                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                    11.40 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                   11.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001202853 ๓๑ ก.ค. ๖๐

482 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์No.075692205 เดือน 
6/60

131.10                 131.10                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                  131.10 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                 131.10 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001177459 ๓๑ ก.ค. ๖๐

483 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท0์75-702716ประจ าเดือน
มิ.ย.60

2,995.35              2,995.35              ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)               2,995.35 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)              2,995.35 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001202389 ๓๑ ก.ค. ๖๐

484 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. ค่าจ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ 4,000.00              4,000.00              ตกลงราคา นายมนูญ ชูวาลา               4,000.00 นายมนูญ ชูวาลา              4,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001159058 ๓๑ ก.ค. ๖๐

485 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. ค่าจ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ สฟฟ.ลภร 3,000.00              3,000.00              ตกลงราคา นายมนูญ ชูวาลา               3,000.00 นายมนูญ ชูวาลา              3,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001159156 ๓๑ ก.ค. ๖๐

486 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. ค่าล้างบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ12
เคร่ืองสฟฟ.กม.1

10,800.00            10,800.00            ตกลงราคา นายบณัฑุ กนิษฐสวัสด์ิ             10,800.00 นายบณัฑุ กนิษฐสวัสด์ิ            10,800.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001191827 ๓๑ ก.ค. ๖๐

487 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. ค่าล้าง,บ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ8
เคร่ืองสฟฟ.กม.2

7,200.00              7,200.00              ตกลงราคา นายบณัฑุ กนิษฐสวัสด์ิ               7,200.00 นายบณัฑุ กนิษฐสวัสด์ิ              7,200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001191797 ๓๑ ก.ค. ๖๐

488 จัดซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้จากงบลงทนุประจ าป ี2560 80,000.00            80,000.00            ตกลงราคา บริษัท อิโตคิน เทคโนโลยี จก.             80,000.00 บริษัท อิโตคิน เทคโนโลยี จก.            80,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000079266 ๓ ก.ค. ๖๐

489 จัดซ้ือเวอร์เนียร์ 7,000.00              7,000.00              ตกลงราคา บริษัท อิโตคิน เทคโนโลยี จก.               7,000.00 บริษัท อิโตคิน เทคโนโลยี จก.              7,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000079266 ๓ ก.ค. ๖๐

490 ติดต้ังระบบเครือข่าย Network LAN-30สถานี 447,000.00          447,000.00          ตกลงราคา ร้านพีซีซัพพลาย           447,000.00 ร้านพีซีซัพพลาย          447,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000084807 ๑๔ ก.ค. ๖๐

491 ตู้เก็บเคร่ืองมือ 5,000.00              5,000.00              ตกลงราคา นางสาวอัญชลี บรรณางกูร               5,000.00 นางสาวอัญชลี บรรณางกูร              5,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000087355 ๑๙ ก.ค. ๖๐

492 ซ้ือคีมตีตราและดวงตรา 8,500.00              8,500.00              ตกลงราคา บริษัท ตรัยรัตน์ 2559 จ ากัด               8,500.00 บริษัท ตรัยรัตน์ 2559 จ ากัด              8,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000087356 ๑๙ ก.ค. ๖๐

493 จัดซ้ือเคร่ืองมือช่าง 19,660.00            19,660.00            ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดโลหะภณัฑ์             19,660.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดโลหะภณัฑ์            19,660.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000087911 ๒๐ ก.ค. ๖๐

494 ซ้ือชุดมาตรฐานเคร่ืองมือช่าง 4,915.00              4,915.00              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดโลหะภณัฑ์               4,915.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดโลหะภณัฑ์              4,915.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000087929 ๒๐ ก.ค. ๖๐

495 เคร่ืองมือวัดharmonics Handheld Analyzer 990,800.00          990,800.00          ตกลงราคา บริษัทเพาเวอร์ ควอลิต้ี 
(ประเทศไทย)

          990,800.00 บริษัทเพาเวอร์ ควอลิต้ี 
(ประเทศไทย)

         990,800.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000089345 ๒๔ ก.ค. ๖๐

496 จ้างงานเชื่อมส่งสัญญาณภาพกล้องวงจรปดิ กฟต.2 66,900.00            66,900.00            ตกลงราคา ร้านพีซีซัพพลาย             66,900.00 ร้านพีซีซัพพลาย            66,900.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000090371 ๒๖ ก.ค. ๖๐

497 ตู้บานเล่ือน 4,280.37              4,280.37              ตกลงราคา บ.เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์มอลล์
(2012)จก.

              4,280.37 บ.เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์มอลล์
(2012)จก.

             4,280.37 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000091757 ๓๑ ก.ค. ๖๐
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