
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

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)

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

วันที่ 31 เดอืน กรกฎำคม พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

หนา้ที ่1 จาก 6



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 6



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

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

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

๔. คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 25-35 ต.มม.

หนา้ที ่3 จาก 6



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.)-
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

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.

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.)-
026/2560 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2560

๑๖. หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.

หนา้ที ่4 จาก 6



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

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

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

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

หนา้ที ่5 จาก 6



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 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

10 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

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

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

หนา้ที ่6 จาก 6


