
แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

1      14,897,377.81      14,897,377.81 ประกวด
ราคา 

e-Auction

          103,730.08           103,730.08 1. บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท ์
จ ากัด (มหาชน)

          102,035.20

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

            83,038.00 บริษัท อูช่า สยาม สตีล อินดัส
ตรียส์ จ ากัด(มหาชน)

           82,948.54 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

3. บริษัท ซี.พ.ีแอล.ไวร์โรพ 
จ ากัด

          100,621.73

       7,604,450.41        7,604,450.41 1. บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท ์
จ ากัด (มหาชน)

       7,207,899.32

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

       6,664,674.00 บริษัท อูช่า สยาม สตีล อินดัส
ตรียส์ จ ากัด(มหาชน)

      6,662,058.40 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

3. บริษัท ซี.พ.ีแอล.ไวร์โรพ 
จ ากัด

       7,375,850.37

       4,392,341.44        4,392,341.44 1. บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท ์
จ ากัด (มหาชน)

       4,203,713.28

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

       3,841,668.00 บริษัท อูช่า สยาม สตีล อินดัส
ตรียส์ จ ากัด(มหาชน)

      3,841,277.74 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

3. บริษัท ซี.พ.ีแอล.ไวร์โรพ 
จ ากัด

       4,172,724.37

       2,796,855.88        2,796,855.88 1. บริษัท ซี.พ.ีแอล.ไวร์โรพ 
จ ากัด

       2,712,764.37

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

       2,397,461.00 บริษัท อูช่า สยาม สตีล อินดัส
ตรียส์ จ ากัด(มหาชน)

      2,397,305.04 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

ประกวดราคาซ้ือพัสดุรอง ป ี๒๕๖๐ (ปรับแผน คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐) 
อุปกรณ์สายยึดโยงประเภทลวดเหล็กฯ (Form No.๐๔-๔ สเปค 
R-๑๖๗/๒๕๔๒) จ านวน ๔ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(วงเงินจัดซ้ือรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๑. ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม. เส้นเดียว มอก.71

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
081/2560 ลงวันที่ 
17 พฤศจิกายน 2560

๒. ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404

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

วันที่ 30 เดอืน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
081/2560 ลงวันที่ 
17 พฤศจิกายน 2560

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

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
081/2560 ลงวันที่ 
17 พฤศจิกายน 2560

๔. ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
081/2560 ลงวันที่ 
17 พฤศจิกายน 2560

หนา้ที ่1 จาก 10



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดอืน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

2           516,446.20           543,619.92 ประกวดราคา

          397,612.00           418,391.40 1. บริษัท อีร่า จ ากัด            414,732.00 บริษัท อีร่า จ ากัด          414,732.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

            80,485.40             87,538.84 1. บริษัท อีร่า จ ากัด              87,538.84 บริษัท อีร่า จ ากัด            87,500.11 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

2. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด   87,538.84 

            38,348.80             37,689.68 1. บริษัท อีร่า จ ากัด              37,689.68 บริษัท อีร่า จ ากัด            37,689.68 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

3        4,484,498.40        4,084,231.09 ประกวดราคา

          221,918.00           220,848.00 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

          222,132.00

2. บริษัท ธนัตพร การค้า จ ากัด           222,132.00

3. บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด (มหาชน)

          220,848.00 บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด (มหาชน)

         220,848.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

       2,365,770.00        2,291,565.50 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

       2,307,369.40

2. ก้านสมอบก แบบหว่งสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม. 
(หน่วย : ชุด) 

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
074/2560 ลงวันที่ 
28 พฤศจิกายน 2560

3. สลักหว่ง แบบธรรมดาเด่ียว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม. 
(หน่วย : ชุด) 

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
074/2560 ลงวันที่ 
28 พฤศจิกายน 2560

4. แผ่นหว่ง ส าหรับสายยึดโยง 30 องศา (หน่วย : อัน)  สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
074/2560 ลงวันที่ 
28 พฤศจิกายน 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 และเดือน
พฤศจิกายน ท าสัญญา 1 บริษัท
 คือ บริษัท อีร่า จ ากัด จ านวน 
3 รายการ

จัดซ้ือพัสดุรองป ี๒๕๖๐ (ปรับแผนคร้ังที่ ๑/๒๕๖๐) ประเภท
อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Form No. ๐๔-๒) จ านวน ๓ รายการ 
โดยวิธีประกวดราคา ตามประกวดราคาเลขที่ PEA (S๒) ๐๑๑/
๒๕๖๐  (วงเงินจัดซ้ือรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หมายเหตุ : เดือนตุลาคม 
มี 1 บริษัท  ได้จัดท าสัญญาแล้ว
 คือ บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด 
จ านวน 4 รายการ และเดือน
พฤศจิกายน ท าสัญญา 1 บริษัท
 คือ บริษัท อีร่า จ ากัด จ านวน 
3 รายการ

๑. ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
075/2560 ลงวันที่ 
16 พฤศจิกายน 2560

๒. ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.

หนา้ที ่2 จาก 10



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดอืน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

2. บริษัท ธนัตพร การค้า จ ากัด        2,307,369.40

3. บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด (มหาชน)

       2,291,565.50  บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด (มหาชน)

      2,291,565.50 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

       1,896,810.40        1,571,817.59 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

       1,840,282.30

2. บริษัท ธนัตพร การค้า จ ากัด        1,571,817.59 บริษัท ธนัตพร การค้า จ ากัด       1,571,817.59 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

3. บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด (มหาชน)

       1,840,282.30

4        9,206,055.30        9,712,432.80 ประกวดราคา

       7,705,487.30        8,244,992.00 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด        6,385,075.20

2. บริษัท อีร่า จ ากัด        6,078,284.80 บริษัท อีร่า จ ากัด       6,078,284.80 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

3. บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี 
จ ากัด

       6,643,929.60

4. บริษัท เพรส ควอลิต้ี จ ากัด        6,701,452.80

       1,500,568.00        1,467,440.80 1. บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด        1,233,924.00

2. บริษัท อีร่า จ ากัด        1,160,950.00 บริษัท อีร่า จ ากัด       1,160,950.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
075/2560 ลงวันที่ 
16 พฤศจิกายน 2560

๓. ลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
076/2560 ลงวันที่ 
16 พฤศจิกายน 2560

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)

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
079/2560 ลงวันที่ 
7 พฤศจิกายน 2560

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

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
079/2560 ลงวันที่ 
7 พฤศจิกายน 2560

2. เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรงขนาด 65x65x6 มม.ยาว 
2,250 มม.

หนา้ที ่3 จาก 10



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดอืน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

3. บริษัท เพรส ควอลิต้ี จ ากัด        1,191,466.40

5        1,308,567.20        1,732,494.78 สอบราคา

          418,637.50           567,784.80 1. บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี 
จ ากัด

          473,010.62

2. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด           450,213.20 บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด          450,213.20 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

          871,568.50        1,142,760.00 1. บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี 
จ ากัด

          949,946.00

2. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด           941,600.00 บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด          941,600.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

            18,361.20             21,949.98 1. บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบล้ี 
จ ากัด

            18,215.15

2. บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด             17,943.90 บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด            17,943.90 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

6           637,909.11           684,982.51 สอบราคา

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 และ ท า
สัญญาเดือน พฤศจิกายน 1 
บริษัท คือ บริษัท ซิสเต็ม 3 
จ ากัด จ านวน 3 รายการ

2. แร็ค 3x200 มม.(3x8 นิ้ว) แบบหลังยื่น

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
080/2560 ลงวันที่ 
6 พฤศจิกายน 2560

จัดซ้ือพัสดุรอง จ านวน 68 รายการ ส าหรับงานโครงการ คพส.
9.4 (วงเงินจัดซ้ือรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หมายเหตุ : เดือนมิถุนายน 
มี 1 บริษัท  ได้จัดท าใบส่ังซ้ือ 
(PO) แล้ว คือ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด
 รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส 
 ท าใบส่ังซ้ือพัสดุ จ านวน 4 
รายการ และ ท าสัญญาเดือน 
พฤศจิกายน 1 บริษัท คือ หา้ง
หุ้นส่วน ส.กมลเทรดด้ิง จ านวน
 33 รายการ (ยกเลิกการจัดซ้ือ
 31 รายการ)

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
080/2560 ลงวันที่ 
6 พฤศจิกายน 2560

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

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
080/2560 ลงวันที่ 
6 พฤศจิกายน 2560

4. ที่จับลูกรอก ส าหรับลูกรอกแรงต่ าแบบ ข(แบบ 53-2) มอก.
227

หนา้ที ่4 จาก 10



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดอืน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

              9,101.25               9,430.21 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

              7,949.89 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

             7,949.89 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

              5,734.40               6,253.35 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

              6,240.38 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

             6,240.38 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

                 312.33                  332.56 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

                 316.83 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

                316.83 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

                 325.82

5. ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404           356,815.47           395,426.10 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

          391,431.89 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

         391,431.89 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

          392,763.30

                 584.22                  602.20 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

                 577.80 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

                577.80 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

                 885.96

              6,489.34               6,643.84 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

              6,508.65 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

             6,508.65 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

            11,201.83

                 299.60                  284.19 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมลเท
รดด้ิง

                 282.48 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

 ๒๘๒.๔๘  เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

                 556.40

1. ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม. สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
077/2560 ลงวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2560

3. ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71 สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
077/2560 ลงวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2560

22. คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม. สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
077/2560 ลงวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2560

23. คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม. สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
077/2560 ลงวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2560

4. ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404 สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
077/2560 ลงวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2560

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
077/2560 ลงวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2560

20. พีจ.ี คอนเนคเตอร์ 3 สลัก ส าหรับสายอลูมิเนียม 
อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
077/2560 ลงวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2560

หนา้ที ่5 จาก 10



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดอืน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

              2,272.71               2,431.58 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

              2,269.47 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

             2,269.47 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

              4,863.15

              2,209.12               2,328.53 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

              1,990.20 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

             1,990.20 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

              3,184.32

                 331.70                  354.17 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

                 321.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

                321.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

              3,852.00               4,160.16 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

              3,852.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

             3,852.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

              4,108.80

35. สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.             26,248.17             27,099.46 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

            26,248.17 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

           26,248.17 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

            26,957.58

              4,072.85               4,072.85 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

              3,916.20 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

             3,916.20 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

              4,014.11

            17,460.69             18,305.56 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

            16,897.44 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

           16,897.44 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

33. เหล็กแขวนทอ่ พีวีซี. สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
077/2560 ลงวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2560

34. สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม. สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
077/2560 ลงวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2560

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
077/2560 ลงวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2560

25. คอนเนคเตอร์ชนิดบบีแบบเอช ส าหรับสายเข้าอลูมิเนียม 
50-95 ต.มม.  สายแยกอลูมิเนียมหรือทองแดง 50-95 ต.มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
077/2560 ลงวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2560

31. สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับสายอลูมิเนียม 
ขนาด 50 ต.มม.

สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
077/2560 ลงวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2560

36. สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม. สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
077/2560 ลงวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2560

37. สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม. สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
077/2560 ลงวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2560

หนา้ที ่6 จาก 10



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดอืน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

            17,953.53

            10,921.49             11,550.86 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

            11,106.60 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

           11,106.60 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

            11,476.82

              9,804.62             10,247.60 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

              9,745.56 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

             9,745.56 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

            10,040.88

              2,361.28               2,515.36 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

              2,503.80 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

             2,484.54 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

              2,503.80

                   78.11                    81.53 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

                   81.32 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

                  81.32 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

                 111.28

              2,535.90               2,628.88 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

              2,113.25 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

             2,113.25 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

              2,535.90

            41,969.25             43,838.33 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

            38,231.10 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

           38,231.10 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

            41,629.42

38. สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม. สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
077/2560 ลงวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2560

39. สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม. สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
077/2560 ลงวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2560

47. นัทรูปหว่ง เอ็ม 16 ดิน 582 สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
077/2560 ลงวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2560

51. เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม. สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
077/2560 ลงวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2560

43. สลักเกลียวหวัหกเหล่ียม เอ็ม 16x600 มม. สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
077/2560 ลงวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2560

46. สลักหว่งกลม เอ็ม 16x200 มม. สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
077/2560 ลงวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2560

หนา้ที ่7 จาก 10



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดอืน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

                 758.42                  763.55 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

                 684.80 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

                684.80 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

                 813.20

              4,586.45               4,526.10 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

              4,224.36 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

             4,224.36 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

              8,750.46

              7,567.04               7,188.69 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

              7,094.10 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

 ๗,๐๙๔.๑๐   เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

              8,749.39

              1,588.95               1,685.25 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

              1,540.80 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

             1,540.80 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

              1,665.99

                 489.85                  524.30 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

                 449.40 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

                449.40 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

                 516.81

                   48.79                    50.93 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

                   49.22 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

                  49.22 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

                   74.90

55. ทมิเบลิเคลวิส ส าหรับปรีฟอร์มเข้าปลายสาย สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
077/2560 ลงวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2560

56. ก้านสมอบก แบบหว่งกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม. สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
077/2560 ลงวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2560

52. เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม. สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
077/2560 ลงวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2560

54. หว่งแขวนเคเบลิสเปเซอร์ สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
077/2560 ลงวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2560

57. สลักหว่ง แบบธรรมดาเด่ียว 45 องศา เอ็ม 16x350 มม. สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
077/2560 ลงวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2560

58. แผ่นหว่ง ส าหรับสายยึดโยง 30 องศา สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
077/2560 ลงวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2560

หนา้ที ่8 จาก 10



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดอืน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

                 436.67                  475.62 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

                 449.40 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

                449.40 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

                 501.83

            14,452.70             16,439.95 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

            14,194.62 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

           14,194.62 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

            17,549.71

              1,328.94               1,405.98 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

              1,386.72 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

             1,386.72 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

              1,521.54

            31,049.05             31,017.59 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

            27,997.62 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

           27,997.62 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

            30,514.26

              9,180.60               9,180.60 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

              8,346.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

             8,346.00 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

              9,124.96

            44,620.07             44,620.07 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

            39,017.55 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

           39,017.55 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

            42,018.90

59. กายทมิเบิ้ล ส าหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม. สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
077/2560 ลงวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2560

60. ยูแคล้มป ์สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โร๊ป คล้ิฟ) สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
077/2560 ลงวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2560

64. แร็ค 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
077/2560 ลงวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2560

65. แร็ค 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
077/2560 ลงวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2560

61. ยูแคล้มป ์สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โร๊ป คล้ิฟ) สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
077/2560 ลงวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2560

63. แร็ค 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
077/2560 ลงวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2560

หนา้ที ่9 จาก 10



แบบ สขร.1

ล ำดบั
ที่

 วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้ำง  รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรอื

จ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

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

วันที่ 30 เดอืน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

            18,347.08             18,516.56 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

            16,948.80 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.กมล
เทรดด้ิง

           16,948.80 เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รินทร์
นภา คอนโทรล เซอร์วิส

            17,372.52

7 จัดซ้ือชุดเคร่ืองมือบบีหลอดต่อสาย 437,600.00          437,600.00          ตกลงราคา บริษัท อัพไลน์ เทคโนโลยี 
จ ากัด

          437,600.00 บริษัท อัพไลน์ เทคโนโลยี 
จ ากัด

         437,600.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000140048 ๑๐ พ.ย. ๖๐

66. ที่จับลูกรอก ส าหรับลูกรอกแรงต่ าแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.
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สัญญาซ้ือ เลขที่ ซ.(กม.)-
077/2560 ลงวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2560

หนา้ที ่10 จาก 10


