
แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

1        5,338,488.30        5,338,488.30 ประกวด
ราคา 

e-Auction

            40,140.41             40,140.41 1. บริษัท อีร่า จ ากัด             40,041.54 บริษัท อีร่า จ ากัด            40,041.54 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

       1,602,260.80        1,602,260.80 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสไอ
เพาเวอร์

       1,585,483.20

2. บริษัท อีร่า จ ากัด        1,568,705.60 บริษัท อีร่า จ ากัด       1,568,705.60 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

3. บริษัท เอ เอ อีเลคทริ ไล 
จ ากัด

       1,589,677.60

          565,524.96           565,524.96 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสไอ
เพาเวอร์

          562,806.09

2. บริษัท อีร่า จ ากัด           557,368.35 บริษัท อีร่า จ ากัด          557,368.35 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

3. บริษัท เอ เอ อีเลคทริ ไล 
จ ากัด

          564,524.96

          474,879.91           474,879.91 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสไอ
เพาเวอร์

          461,194.61

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
056/2560 ลงวันที่ 
26 กันยายน 2560

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

วันที่ 31 เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

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

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

1. เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง ส าหรับยึดสายแรงต่ า สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
056/2560 ลงวันที่ 
26 กันยายน 2560

๓. สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.

๔. สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
056/2560 ลงวันที่ 
26 กันยายน 2560

๗.  สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.

หนา้ที ่1 จาก 4



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 31 เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

2. บริษัท อีร่า จ ากัด           458,457.55 บริษัท อีร่า จ ากัด          458,457.55 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

3. บริษัท เอ เอ อีเลคทริ ไล 
จ ากัด

          461,878.88

๑๐.  สลักเกลียวหวัหกเหล่ียม เอ็ม 16x550 มม.           162,372.50           162,372.50 1. บริษัท อีร่า จ ากัด           161,837.50 บริษัท อีร่า จ ากัด          161,837.50 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

          474,016.42           474,016.42 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสไอ
เพาเวอร์

          470,175.12

2. บริษัท อีร่า จ ากัด           468,638.60 บริษัท อีร่า จ ากัด          468,638.60 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

            24,267.60             24,267.60 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสไอ
เพาเวอร์

            24,139.20

2. บริษัท อีร่า จ ากัด             24,075.00 บริษัท อีร่า จ ากัด            24,075.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

          228,552.00           228,552.00 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสไอ
เพาเวอร์

          228,038.40

2. บริษัท อีร่า จ ากัด           227,268.00 บริษัท อีร่า จ ากัด          227,268.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

          284,851.12           284,851.12 1. บริษัท อีร่า จ ากัด           283,935.20 บริษัท อีร่า จ ากัด          283,935.20 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

       1,473,994.76        1,473,994.76 1. บริษัท อีร่า จ ากัด        1,466,377.22 บริษัท อีร่า จ ากัด       1,466,377.22 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

2. บริษัท เพรส ควอลิต้ี จ ากัด        1,471,994.76

๑๙. นัทรูปหว่ง เอ็ม 16 ดิน 582 สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
056/2560 ลงวันที่ 
26 กันยายน 2560

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
056/2560 ลงวันที่ 
26 กันยายน 2560

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
056/2560 ลงวันที่ 
26 กันยายน 2560

๑๒. สลักเกลียวหว่งกลม เอ็ม 16x500 มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
056/2560 ลงวันที่ 
26 กันยายน 2560

๑๓. สลักเกลียวหว่งกลม เอ็ม 16x600 มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
056/2560 ลงวันที่ 
26 กันยายน 2560

๑๗. สตับโบลท ์เอ็ม 24x800 มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
056/2560 ลงวันที่ 
26 กันยายน 2560

๒๐. แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม. สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
056/2560 ลงวันที่ 
26 กันยายน 2560

หนา้ที ่2 จาก 4



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 31 เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

              1,965.38               1,965.38 1. บริษัท อีร่า จ ากัด               1,951.68 บริษัท อีร่า จ ากัด              1,951.68 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

2. บริษัท เพรส ควอลิต้ี จ ากัด               1,962.38
              5,662.44               5,662.44 1. บริษัท อีร่า จ ากัด               5,639.33 บริษัท อีร่า จ ากัด              5,639.33 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี

คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

2        1,762,172.30        1,633,338.20 ประกวดราคา

          374,607.00           419,440.00 1. บริษัท อีร่า จ ากัด            402,662.40

2. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด            378,694.40 บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด          378,694.40 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

            24,567.20             21,470.62 1. บริษัท อีร่า จ ากัด              21,301.56

2. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด              20,625.32 บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด            20,625.32 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

          960,100.30           763,994.23 1. บริษัท อีร่า จ ากัด            695,630.54

2. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด            659,649.65 บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด          659,649.65 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

          402,897.80           428,433.35 1. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด            428,433.35 บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด          428,433.35 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
073/2560 ลงวันที่ 
31 ตุลาคม 2560

๒๑. แหวนส่ีเหล่ียมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม. สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
056/2560 ลงวันที่ 
26 กันยายน 2560

๒๒. แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบ ุ16 มม. สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
056/2560 ลงวันที่ 
26 กันยายน 2560

ประกวดราคาซ้ือพัสดุรองป ี๒๕๖๐ (ปรับแผนคร้ังที่ ๑/๒๕๖๐) 
ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง (Form No. ๙๓-๔) จ านวน ๗ 
รายการ  (วงเงินจัดซ้ือรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หมายเหตุ : เดือนตุลาคม 
มี 1 บริษัท  ได้จัดท าสัญญาแล้ว
 คือ บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด 
จ านวน 4 รายการ ส่วนอีก 1 
บริษัท ผู้ขายยังไม่ได้มาท า
สัญญา คือ บริษัท อีร่า จ ากัด 
จ านวน 3 รายการ

1. ก้านสมอบก แบบหว่งกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม. 
(หน่วย : ชุด) 

5.  กายทมิเบิ้ล ส าหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม. (หน่วย : อัน) 

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
073/2560 ลงวันที่ 
31 ตุลาคม 2560

6. ยูแคล้มป ์สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โร๊ป คล้ิฟ) (หน่วย : ชุด)

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
073/2560 ลงวันที่ 
31 ตุลาคม 2560

7.  ยูแคล้มป ์สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โร๊ป คล้ิฟ) (หน่วย : ชุด)  สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
073/2560 ลงวันที่ 
31 ตุลาคม 2560

หนา้ที ่3 จาก 4



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 31 เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

3        2,232,420.18        2,125,336.29 ประกวดราคา

       1,038,984.98           986,385.49 1. บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด (มหาชน) 

          986,385.50 บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด (มหาชน)

         982,732.21 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

       1,193,435.20        1,138,950.80 1. บริษัท เบสท ์เว็นเดอร์ ซัพ
พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

       1,138,950.80 -  - ยกเลิกการจัดซ้ือ

4        1,733,055.46           942,670.00 สอบราคา

       1,733,055.46           942,670.00 1. บริษัท พรีไซซ ซิสเทม็ 
แอนด์ โปรเจ็ค จ ากัด 

          713,690.00 บริษัท พรีไซซ ซิสเทม็ แอนด์ 
โปรเจ็ค จ ากัด

         713,690.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

5 เคร่ือง POS 232,000.00          232,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท มิชชั่น อินโฟ 
เทคโนโลยี จ ากัด

          232,000.00 บริษัท มิชชั่น อินโฟ 
เทคโนโลยี จ ากัด

         232,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000129291 ๑๒ ต.ค. ๖๐

6 เคร่ืองตรวจวัดฉนวนแบบใช้แบตเตอร่ี 15 KVDC 296,000.00          296,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด           296,000.00 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด          296,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000129927 ๑๖ ต.ค. ๖๐

7 ค่าเล่ือยโซ่ขนาดไม่เกิน 12 นิ้ว 100,747.64          100,747.64          เฉพาะเจาะจง นางปราณี  พยับไชยกุล(ร้าน
เปรมมณีไฟฟ้า)

          100,747.64 นางปราณี  พยับไชยกุล(ร้าน
เปรมมณีไฟฟ้า)

         100,747.64 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000131217 ๑๙ ต.ค. ๖๐

8 Ratchet Cable Cutter คัดเตอร์โซ่ 120,000.00          120,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก. เรือนทอง เพาเวอร์ ซิส
เทม็

          120,000.00 หจก. เรือนทอง เพาเวอร์ ซิส
เทม็

         120,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000133201 ๒๕ ต.ค. ๖๐

9 จัดซ้ือเคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้าร่ัวไหล 170,000.00          170,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด           170,000.00 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด          170,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000133553 ๒๗ ต.ค. ๖๐

10 ค่าเคร่ืองมือส าหรับตรวจสอบระบบไฟฟ้า Potrol 160,630.00          160,630.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เว็ลธ์ ซัพพอร์ต จ ากัด           160,630.00 บริษัท เว็ลธ์ ซัพพอร์ต จ ากัด          160,630.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000134279 ๓๐ ต.ค. ๖๐

11 ปรับปรุงส านักงานเขตท าศูนย์ พรบ.ข่าวสาร 465,000.00          465,000.00          เฉพาะเจาะจง นายพัน พิไชย           465,000.00 นายพัน พิไชย          465,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000134400 ๓๐ ต.ค. ๖๐

จัดซ้ือพัสดุส าหรับงานก่อสร้างเพิ่มเบย์ ๑๑๕ เควี (ชั่วคราว) สถานี
ไฟฟ้าถลาง ๑ จ.ภเูก็ต จ านวน ๑ รายการ  (วงเงินจัดซ้ือรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หมายเหตุ : ได้รับส าเนาสัญญา
ในเดือน ต.ค. 2560

- 115 KV Line Relay Protection and Control Panel 
(LRP&LCP), Swing rack type

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
046/2560 ลงวันที่ 
26 กรกฎาคม 2560

ประกวดราคาซ้ือพัสดุรองป ี๒๕๖๐ (ปรับแผนคร้ังที่ ๑/๒๕๖๐) 
อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Form No. ๙๘-๓) จ านวน ๒ รายการ  
(วงเงินจัดซ้ือรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

1. เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.  สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
071/2560 ลงวันที่ 
30 ตุลาคม 2560

2. เทปพันเคเบลิอากาศแรงสูง ขนาด 3/4 นิ้วx30 ฟุต 
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