
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

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

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

หนา้ที ่1 จาก 31



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

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.

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

หนา้ที ่2 จาก 31



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.)-
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.

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)

หนา้ที ่3 จาก 31



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

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

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

หนา้ที ่4 จาก 31



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

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

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

หนา้ที ่5 จาก 31



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

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

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

หนา้ที ่6 จาก 31



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

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

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

หนา้ที ่7 จาก 31



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

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

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

หนา้ที ่8 จาก 31



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

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

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

หนา้ที ่9 จาก 31



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             43,121.00             43,121.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนรัล จ ากัด 43,121.00 อนุมัติ อก.รส.ต.2

   ลว. 20 พ.ย.60

8             57,780.00             57,780.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภเูก็ต โซลาร์ตรอน            57,780.00 อนุมัติ อก.รส.ต.2 
 ลว. 21 พ.ย.60PO:300134864
7

9 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าท าตรายาง (นายกุศล, นายไชยวุฒิ) 2,240.00              2,240.00              ตกลงราคา ร้านมนตรีพานิช               2,240.00 ร้านมนตรีพานิช              2,240.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001688387 ๑ พ.ย. ๖๐

10 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างเหมาบ ารุงสวน ต.ค.60/สนธยา 7,980.00              7,980.00              ตกลงราคา นายสนธยา แก้วทองค า               7,980.00 นายสนธยา แก้วทองค า              7,980.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001687584 ๑ พ.ย. ๖๐

11 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างเหมาบ ารุงสวน ต.ค.60/สมโชติ 7,980.00              7,980.00              ตกลงราคา นายสมโชติ ยาจาติ               7,980.00 นายสมโชติ ยาจาติ              7,980.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001687605 ๑ พ.ย. ๖๐

12 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างเหมาบ ารุงสวน ต.ค.60/วิรัช 7,600.00              7,600.00              ตกลงราคา นายวิรัช ชาญปราณีต               7,600.00 นายวิรัช ชาญปราณีต              7,600.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001687698 ๑ พ.ย. ๖๐

13 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างเหมาบ ารุงสวน ต.ค.60/เสนอ 7,600.00              7,600.00              ตกลงราคา นายเสนอ คงจันทร์               7,600.00 นายเสนอ คงจันทร์              7,600.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001687619 ๑ พ.ย. ๖๐

14 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 2กก-7093 กทม-ติดต่องาน 1,173.92              1,173.92              ตกลงราคา บริษัท ภเูก็ตจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

              1,173.92 บริษัท ภเูก็ตจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

             1,173.92 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001684550 ๑ พ.ย. ๖๐

15 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ กจ 4096 นศ. 1,473.64              1,473.64              ตกลงราคา หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

              1,473.64 หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

             1,473.64 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001684859 ๑ พ.ย. ๖๐

16 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ กง-8673 นศ.-ตรวจสอบ
มิเตอร์

1,173.92              1,173.92              ตกลงราคา บริษัท ภเูก็ตจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

              1,173.92 บริษัท ภเูก็ตจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

             1,173.92 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001684496 ๑ พ.ย. ๖๐

17 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ กง 5163 นศ.ตรวจสอบ
มิเตอร์

875.49                 875.49                 ตกลงราคา บริษัท แสตนดาร์ดออยล์ 
(1990)

                 875.49 บริษัท แสตนดาร์ดออยล์ 
(1990)

                875.49 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001685449 ๑ พ.ย. ๖๐

18 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 4 กจ 7728 กทม. 1,168.22              1,168.22              ตกลงราคา หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

              1,168.22 หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

             1,168.22 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001684882 ๑ พ.ย. ๖๐

19 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ นข 303 นศ. 1,056.11              1,056.11              ตกลงราคา หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

              1,056.11 หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

             1,056.11 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001684838 ๑ พ.ย. ๖๐

20 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพทภ์ายในพื้นที่ 075-378423 6.00                     6.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      6.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                     6.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001686144 ๑ พ.ย. ๖๐

21 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพทภ์ายในพื้นที่ 075-378424 39.00                   39.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    39.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   39.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001686695 ๑ พ.ย. ๖๐

22 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพทภ์ายในพื้นที่ 075-378424 63.00                   63.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    63.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   63.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001689373 ๑ พ.ย. ๖๐

23 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-378727 กันยายน60 183.00                 183.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  183.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 183.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001687879 ๑ พ.ย. ๖๐

24 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาสวน ต.ค.60 7,600.00              7,600.00              ตกลงราคา นายสัญญา  แก่นมาศ               7,600.00 นายสัญญา  แก่นมาศ              7,600.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001695345 ๒ พ.ย. ๖๐

25 คชจ. ประชุมชี้แจง ค่าต๋ัวเคร่ืองบนิ/ภทัรภรณ์ 2,318.79              2,318.79              ตกลงราคา บริษัท สายการบนินกแอร์ 
จ ากัด

              2,318.79 บริษัท สายการบนินกแอร์ 
จ ากัด

             2,318.79 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001695929 ๒ 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

จ้างซ่อมอุปกรณ์Mars Repeater Group 3

 เขาไม้เทา้สิบสอง ในระบบ SCADA จ.ภเูก็ต

1.บริษัท เยนเนรัล จ ากัด 43,121 บาท

2.ร้านเอส พี วี ซัพพลาย 50,700 บาท

3.บริษัท ณัฐรัชการค้า จ ากัด  71,048 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

เปน็ผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบติัและสเปค
ถูกต้อง และราคาที่

เสนอต่ ากว่าราคากลาง

1.หจก. ภเูก็ต โซลาร์ตรอน 57,780 บาท

2.หจก. เทววงศ์ กรุ๊ป    59,920 บาท

3.บ.เพาเวอร์ซัน (ประเทศไทย) จ ากัด   60,990 บาท

ซ้ือแบตเตอร่ีทดแทนของเก่าส าหรับระบบโซล่าเซลล์

Mars Repeater (Group 5) เขานาคเกิด จ.ภเูก็ต จ านวน 2 ลูก

หนา้ที ่10 จาก 31



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

26 คชจ. ประชุมชี้แจง ค่าต๋ัวเคร่ืองบนิ/ภทัรภรณ์ 724.30                 724.30                 ตกลงราคา บริษัทไทย ไลอ้อน เมนทารี 
จ ากัด

                 724.30 บริษัทไทย ไลอ้อน เมนทารี 
จ ากัด

                724.30 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001695981 ๒ พ.ย. ๖๐

27 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างตัดหญ้า,ฉีดหญ้า ก าจัดวัชพืช 4,800.00              4,800.00              ตกลงราคา นายเชิดชัย จันธุรส               4,800.00 นายเชิดชัย จันธุรส              4,800.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001701877 ๓ พ.ย. ๖๐

28 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าน้ ายาก าจัดวัชพืช 1,040.00              1,040.00              ตกลงราคา นายเชิดชัย จันธุรส               1,040.00 นายเชิดชัย จันธุรส              1,040.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001701877 ๓ พ.ย. ๖๐

29 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1-10 ต.ค60ทะเบยีน 
ฮล 1101 กทม.

869.77                 869.77                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 869.77 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                869.77 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001706061 ๓ พ.ย. ๖๐

30 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1-10 ต.ค60ทะเบยีน
 นข 3553 นศ.

1,466.18              1,466.18              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,466.18 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,466.18 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001706090 ๓ พ.ย. ๖๐

31 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1-10 ต.ค60ทะเบยีน
 4 กฬ 7530 กท

596.41                 596.41                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 596.41 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                596.41 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001706488 ๓ พ.ย. ๖๐

32 คชจ. ประชุมชี้แจง จัดซ้ือนกหวีด 269.16                 269.16                 ตกลงราคา บริษัท เกียรติสินธุ                  269.16 บริษัท เกียรติสินธุ                 269.16 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001704963 ๓ พ.ย. ๖๐

33 คชจ. ประชุมชี้แจง จัดซ้ือปา้ยไวนิลฝึกซ้อม BCM 1,600.00              1,600.00              ตกลงราคา บริษัทคิงอาร์ต แอดเวอร์ไทซ่ิง               1,600.00 บริษัทคิงอาร์ต แอดเวอร์ไทซ่ิง              1,600.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001705040 ๓ พ.ย. ๖๐

34 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-378636  ก.ย.60/ต.2 126.00                 126.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  126.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 126.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001703736 ๓ พ.ย. ๖๐

35 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-378261  ก.ย.60/ต.2 282.00                 282.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  282.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 282.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001703707 ๓ พ.ย. ๖๐

36 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-378426 กกค.ต.๒ 27.00                   27.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    27.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   27.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001703998 ๓ พ.ย. ๖๐

37 คชจ. ประชุมชี้แจง ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 1,000.00              1,000.00              ตกลงราคา น.ส.วิภา วงประสูต               1,000.00 น.ส.วิภา วงประสูต              1,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001707883 ๕ พ.ย. ๖๐

38 ค่าวัสดุส านักงาน หมึกเลเซอร์ ซัมซุง 307L/ผกม.ต.2 5,588.79              5,588.79              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              5,588.79 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             5,588.79 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001708676 ๖ พ.ย. ๖๐

39 ค่าวัสดุส านักงาน หมึกเลเซอร์ ซัมซุง MLT-B116L/ผกม.ต.2 4,093.46              4,093.46              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              4,093.46 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             4,093.46 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001708568 ๖ พ.ย. ๖๐

40 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุส านักงาน(กวว)เคร่ืองเขียน 6,628.97              6,628.97              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง               6,628.97 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง              6,628.97 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001713405 ๖ พ.ย. ๖๐

41 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฝปบ เดือน 1-10 ตคl
 4 กพ 7583 ก

1,568.81              1,568.81              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,568.81 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,568.81 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001711337 ๖ พ.ย. ๖๐

42 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ น้ ามันรถยนต์ทะเบยีน กง. 5463นศ 831.04                 831.04                 ตกลงราคา บริษัทศรีรุ่งเรือง บริการ จ ากัด                  831.04 บริษัทศรีรุ่งเรือง บริการ จ ากัด                 831.04 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001716448 ๖ พ.ย. ๖๐

43 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ คาน้ ามันรถ 4กฐ-3392 กทม ใช้งานทั่วไป 1,498.70              1,498.70              ตกลงราคา หจก.วิยะดาปโิตรเลียม 
(2000)

              1,498.70 หจก.วิยะดาปโิตรเลียม 
(2000)

             1,498.70 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001710973 ๖ พ.ย. ๖๐

44 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ทะเบยีน/4 กฐ.3392 
กทม.

1,080.00              1,080.00              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัย
ตะกั่วป่

              1,080.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัย
ตะกั่วป่

             1,080.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001712045 ๖ พ.ย. ๖๐

45 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ทะเบยีน/ กพ.7214 นศ. 1,260.00              1,260.00              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัย
ตะกั่วป่

              1,260.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัย
ตะกั่วป่

             1,260.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001712336 ๖ พ.ย. ๖๐

46 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฝปบ เดือน 1-10 ตคl
 4กพ 7581 กท

1,701.76              1,701.76              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,701.76 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,701.76 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001710515 ๖ พ.ย. ๖๐

47 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฝปบ เดือน 1-10 ตคl
 4กจ7723 กทม

1,063.60              1,063.60              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,063.60 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,063.60 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001708853 ๖ พ.ย. ๖๐

48 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฝปบ เดือน 1-10 ตคl
 4 กจ7723 กท

957.24                 957.24                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 957.24 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                957.24 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001711256 ๖ พ.ย. ๖๐

49 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฝปบ เดือน 1-10 ตคl
 6 กบ 7194กท

797.70                 797.70                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 797.70 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                797.70 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001713546 ๖ พ.ย. ๖๐

หนา้ที ่11 จาก 31



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

50 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฝปบ เดือน 1-10 ตคl 
กง 4128 นศ

824.29                 824.29                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 824.29 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                824.29 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001711427 ๖ พ.ย. ๖๐

51 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฝปบ เดือน 1-10 ตคl 
กน 1698 นศ

1,143.37              1,143.37              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,143.37 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,143.37 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001711463 ๖ พ.ย. ๖๐

52 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฝปบ เดือน 1-10 ตคl
 4 กย7195 กท

1,169.96              1,169.96              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,169.96 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,169.96 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001715056 ๖ พ.ย. ๖๐

53 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 4 กย 7190 กทม 1,861.30              1,861.30              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,861.30 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,861.30 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001708527 ๖ พ.ย. ๖๐

54 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฝปบ เดือน 1-10 ตคl
 4 กจ7728 กท

1,143.37              1,143.37              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,143.37 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,143.37 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001708900 ๖ พ.ย. ๖๐

55 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฝปบ เดือน 1-10 ตคl
 6 กบ 7191 ก

1,409.27              1,409.27              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,409.27 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,409.27 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001711395 ๖ พ.ย. ๖๐

56 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฝปบ เดือน 1-10 ตคl 
กน 1391 นศ

1,462.45              1,462.45              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,462.45 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,462.45 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001709933 ๖ พ.ย. ๖๐

57 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฝปบ เดือน 1-10 ตคl 
กจ4628 กทม

1,037.01              1,037.01              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,037.01 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,037.01 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001715124 ๖ พ.ย. ๖๐

58 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฝปบ เดือน 1-10 ตคl 
กน 1391 นศ

1,542.22              1,542.22              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,542.22 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,542.22 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001715237 ๖ พ.ย. ๖๐

59 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฝปบ เดือน 1-10 ตคl 
เคร่ืองส ารอ

196.04                 196.04                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 196.04 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                196.04 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001715703 ๖ พ.ย. ๖๐

60 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบยีน กง 8673 นศ. 13,704.00            13,704.00            ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

            13,704.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

           13,704.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001711757 ๖ พ.ย. ๖๐

61 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบยีน บบ 4182 นศ. 2,166.00              2,166.00              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

              2,166.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

             2,166.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001711762 ๖ พ.ย. ๖๐

62 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบยีน 51-7926 นศ. 3,200.00              3,200.00              ตกลงราคา ร้านสยามไฟฟ้ารถยนต์               3,200.00 ร้านสยามไฟฟ้ารถยนต์              3,200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001711738 ๖ พ.ย. ๖๐

63 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบยีน กพ 6033 นศ. 5,828.00              5,828.00              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

              5,828.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

             5,828.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001711745 ๖ พ.ย. ๖๐

64 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา ตค 60 330.00                 330.00                 ตกลงราคา การประปาส่วนภมูิภาคสาขาสุ
ราษฎร์ธานี

                 330.00 การประปาส่วนภมูิภาคสาขาสุ
ราษฎร์ธานี

                330.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001709410 ๖ พ.ย. ๖๐

65 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์สฟฟ.วงส.
08/60-077301074

18.05                   18.05                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    18.05 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   18.05 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001710346 ๖ พ.ย. ๖๐

66 ค่าวัสดุส านักงาน อุปกรณ์เคร่ืองเขียนส านักงาน ผสส.
กอก.ต.2

4,714.95              4,714.95              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              4,714.95 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             4,714.95 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001721145 ๗ พ.ย. ๖๐

67 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุส านักงาน  (ผยค.กกค.ต.๒) 4,672.90              4,672.90              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              4,672.90 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             4,672.90 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001718567 ๗ พ.ย. ๖๐

68 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างตัดหญ้าของสถานีนคร2/นายสวัสด์ิ 1,250.00              1,250.00              ตกลงราคา นายสวัสด์ิ  ทองสุก               1,250.00 นายสวัสด์ิ  ทองสุก              1,250.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001717742 ๗ พ.ย. ๖๐

69 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าน้ ายาก าจัดวัชพืชของสถานีนคร2/นาย
สวัสด์ิ

500.00                 500.00                 ตกลงราคา นายสวัสด์ิ  ทองสุก                  500.00 นายสวัสด์ิ  ทองสุก                 500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001717742 ๗ พ.ย. ๖๐
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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

70 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. สายยางใส 60 เมตร-ใช้ปรับปรุงบริเวณ 
สฟฟ.ภก.3

953.27                 953.27                 ตกลงราคา บริษัท ซุปเปอร์ชีป จ ากัด                  953.27 บริษัท ซุปเปอร์ชีป จ ากัด                 953.27 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001723554 ๗ พ.ย. ๖๐

71 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1-10 ต.ค60ทะเบยีน 
 4 กพ 7584 ก

1,037.01              1,037.01              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,037.01 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,037.01 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001719396 ๗ พ.ย. ๖๐

72 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1-10 ต.ค60ทะเบยีน 
กจ 4096 นศ.

1,515.63              1,515.63              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,515.63 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,515.63 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001718876 ๗ พ.ย. ๖๐

73 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1-10 ต.ค60ทะเบยีน
 2 กก 7093 กท

1,621.99              1,621.99              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,621.99 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,621.99 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001718479 ๗ พ.ย. ๖๐

74 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1-10 ต.ค60ทะเบยีน 
กจ 4096 นศ.

505.21                 505.21                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 505.21 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                505.21 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001719463 ๗ พ.ย. ๖๐

75 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1-10 ต.ค60ทะเบยีน
 นข 757 นศ.

1,292.22              1,292.22              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,292.22 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,292.22 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001717784 ๗ พ.ย. ๖๐

76 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1-10 ต.ค60ทะเบยีน 
ฮล 1101 กทม.

1,366.78              1,366.78              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,366.78 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,366.78 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001717745 ๗ พ.ย. ๖๐

77 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1-10 ต.ค60ทะเบยีน
4 กจ 7721 กทม

1,621.99              1,621.99              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,621.99 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,621.99 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001718074 ๗ พ.ย. ๖๐

78 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1-10 ต.ค60ทะเบยีน
 3 กร2044 กทม

1,329.50              1,329.50              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,329.50 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,329.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001719591 ๗ พ.ย. ๖๐

79 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1-10 ต.ค60ทะเบยีน
 4 กพ 7591กทม

1,675.17              1,675.17              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,675.17 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,675.17 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001718382 ๗ พ.ย. ๖๐

80 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1-10 ต.ค60ทะเบยีน
 4 กพ 7591 กท

1,515.63              1,515.63              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,515.63 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,515.63 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001720195 ๗ พ.ย. ๖๐

81 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1-10 ต.ค60ทะเบยีน
 1 กต 4665 กท

1,595.40              1,595.40              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,595.40 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,595.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001720064 ๗ พ.ย. ๖๐

82 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1-10 ต.ค60ทะเบยีน 
กง 8673 นศ.

1,302.91              1,302.91              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,302.91 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,302.91 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001719512 ๗ พ.ย. ๖๐

83 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1-10 ต.ค60ทะเบยีน 
กง 8673 นศ.

930.65                 930.65                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 930.65 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                930.65 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001718620 ๗ พ.ย. ๖๐

84 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1-10 ต.ค60ทะเบยีน
 6 กบ 7201 กท

1,489.04              1,489.04              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,489.04 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,489.04 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001719892 ๗ พ.ย. ๖๐

85 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1-10 ต.ค60ทะเบยีน 
กจ 9194 นศ.

1,302.91              1,302.91              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,302.91 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,302.91 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001718969 ๗ พ.ย. ๖๐

86 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1-10 ต.ค60ทะเบยีน 
กข 837 นศ.

1,063.60              1,063.60              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,063.60 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,063.60 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001720094 ๗ พ.ย. ๖๐

87 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1-10 ต.ค60ทะเบยีน 
กข 837 นศ.

957.24                 957.24                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 957.24 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                957.24 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001719248 ๗ พ.ย. ๖๐

88 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1-10 ต.ค60ทะเบยีน 
ฮล 1101 กทม.

869.77                 869.77                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 869.77 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                869.77 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001717660 ๗ พ.ย. ๖๐
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89 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1-10 ต.ค60ทะเบยีน 
กจ3905 นศ.

824.29                 824.29                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 824.29 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                824.29 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001720045 ๗ พ.ย. ๖๐

90 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1-10 ต.ค60ทะเบยีน
 2 กร 6596 กท

1,276.32              1,276.32              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,276.32 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,276.32 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001720008 ๗ พ.ย. ๖๐

91 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1-10 ต.ค60ทะเบยีน 
กธ 8315 นศ.

1,223.60              1,223.60              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,223.60 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,223.60 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001720326 ๗ พ.ย. ๖๐

92 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1-10 ต.ค60ทะเบยีน
 บง 6865 นศ.

958.36                 958.36                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 958.36 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                958.36 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001717371 ๗ พ.ย. ๖๐

93 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1-10 ต.ค60ทะเบยีน
 นข 868 นศ.

1,515.88              1,515.88              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,515.88 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,515.88 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001717832 ๗ พ.ย. ๖๐

94 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1-10 ต.ค60ทะเบยีน 
 4 กพ 7584 ก

1,302.91              1,302.91              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,302.91 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,302.91 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001719285 ๗ พ.ย. ๖๐

95 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1-10 ต.ค60ทะเบยีน
 3 กร7992 กทม

1,462.45              1,462.45              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,462.45 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,462.45 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001720240 ๗ พ.ย. ๖๐

96 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1-10 ต.ค60ทะเบยีน
 3 กร 7992 กท

1,090.19              1,090.19              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,090.19 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,090.19 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001719006 ๗ พ.ย. ๖๐

97 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1-10 ต.ค60ทะเบยีน
 2 กจ 175 กทม

1,276.32              1,276.32              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,276.32 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,276.32 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001719699 ๗ พ.ย. ๖๐

98 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1-10 ต.ค60ทะเบยีน
 5กจ 5860 กทม

1,515.63              1,515.63              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,515.63 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,515.63 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001718194 ๗ พ.ย. ๖๐

99 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1-10 ต.ค60ทะเบยีน
 1 กฮ 3591 กท

1,489.04              1,489.04              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,489.04 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,489.04 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001719545 ๗ พ.ย. ๖๐

100 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1-10 ต.ค60ทะเบยีน
 4 กฐ 4202 กท

744.52                 744.52                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 744.52 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                744.52 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001719181 ๗ พ.ย. ๖๐

101 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1-10 ต.ค60ทะเบยีน
 4 กฐ 3392 กท

1,356.09              1,356.09              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,356.09 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,356.09 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001718918 ๗ พ.ย. ๖๐

102 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1-10 ต.ค60ทะเบยีน 
กพ 7214 นศ.

1,542.22              1,542.22              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,542.22 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,542.22 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001719865 ๗ พ.ย. ๖๐

103 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1-10 ต.ค60ทะเบยีน
 1 กธ 6626 กท

1,754.94              1,754.94              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,754.94 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,754.94 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001718412 ๗ พ.ย. ๖๐

104 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1-10 ต.ค60ทะเบยีน
 1 กฮ 6626 กท

1,675.17              1,675.17              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,675.17 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,675.17 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001720172 ๗ พ.ย. ๖๐

105 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1-10 ต.ค60ทะเบยีน 
กน 1698 นศ.

904.06                 904.06                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 904.06 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                904.06 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001720154 ๗ พ.ย. ๖๐

106 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1-10 ต.ค60ทะเบยีน
 นข 303 นศ.

1,382.68              1,382.68              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,382.68 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,382.68 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001720347 ๗ พ.ย. ๖๐

107 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1-10 ต.ค60ทะเบยีน
 80-6082 กบ

2,186.84              2,186.84              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              2,186.84 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             2,186.84 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001717439 ๗ พ.ย. ๖๐

หนา้ที ่14 จาก 31



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

108 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1-10 ต.ค60ทะเบยีน
 81-6158 นศ.

3,280.26              3,280.26              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              3,280.26 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             3,280.26 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001717595 ๗ พ.ย. ๖๐

109 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1-10 ต.ค60ทะเบยีน
 4 กฐ 4202 กท

1,621.99              1,621.99              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,621.99 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,621.99 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001719066 ๗ พ.ย. ๖๐

110 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1-10 ต.ค60ทะเบยีน 
ฮล 1101 กทม.

1,093.42              1,093.42              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,093.42 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,093.42 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001717624 ๗ พ.ย. ๖๐

111 ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์ ค่าสติกเกอร์โฟมบอร์ดและปา้ยไวนิล/
ผสส.กอก.ต.2

1,434.00              1,434.00              ตกลงราคา แต้มสี ปร้ินทแ์อนด์ไซน์               1,434.00 แต้มสี ปร้ินทแ์อนด์ไซน์              1,434.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001723812 ๗ พ.ย. ๖๐

112 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา สฟฟ.ภก.1-ต.ค.2560 444.00                 444.00                 ตกลงราคา ส านักงานประปาภเูก็ต                  444.00 ส านักงานประปาภเูก็ต                 444.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001722627 ๗ พ.ย. ๖๐

113 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา สฟฟ.ภก.2-ต.ค.2560 330.00                 330.00                 ตกลงราคา ส านักงานประปาภเูก็ต                  330.00 ส านักงานประปาภเูก็ต                 330.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001722696 ๗ พ.ย. ๖๐

114 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา สฟฟ.ภก.3-ต.ค.2560 330.00                 330.00                 ตกลงราคา ส านักงานประปาภเูก็ต                  330.00 ส านักงานประปาภเูก็ต                 330.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001722753 ๗ พ.ย. ๖๐

115 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075378341 กย.60/
ผพอ.ต.2

483.00                 483.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  483.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 483.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001721126 ๗ พ.ย. ๖๐

116 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัทพ์ 075-378717 (ผกร.กก
ค.ต.๒)

6.00                     6.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      6.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                     6.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001718665 ๗ พ.ย. ๖๐

117 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท0์75378226เดือนกันยายน
2560/ประจ า กซข.ต.2

126.00                 126.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  126.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 126.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001720524 ๗ พ.ย. ๖๐

118 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท0์75-378600/ประจ าเดือน
 กย.60/กรท.ต.2

3.00                     3.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      3.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                     3.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001719171 ๗ พ.ย. ๖๐

119 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท0์75-378442/ประจ าเดือน
 กย.60/กรท.ต.2

72.00                   72.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    72.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   72.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001719494 ๗ พ.ย. ๖๐

120 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุส านักงาน ล้ิมจี่เซ้ง(ผปช.) 3,509.35              3,509.35              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง               3,509.35 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง              3,509.35 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001727730 ๘ พ.ย. ๖๐

121 ค่าวัสดุเบด็เตล็ดฯ ค่าสายสัญญาณโทรศัพทพ์ร้อมทอ่ 11,050.00            11,050.00            ตกลงราคา นายอภชิาติ หวังดี(ร้านพีซีซัพ
พลาย)

            11,050.00 นายอภชิาติ หวังดี(ร้านพีซีซัพ
พลาย)

           11,050.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001728565 ๘ พ.ย. ๖๐

122 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 11-20 ต.ค60
ทะเบยีน 4 กพ 7596 ก

1,597.59              1,597.59              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,597.59 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,597.59 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001732329 ๘ พ.ย. ๖๐

123 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 11-20 ต.ค60
ทะเบยีน กจ 4096 นศ.

654.75                 654.75                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 654.75 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                654.75 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001732056 ๘ พ.ย. ๖๐

124 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 11-20 ต.ค60
ทะเบยีน กจ 4096 นศ.

1,568.81              1,568.81              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,568.81 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,568.81 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001731889 ๘ พ.ย. ๖๐

125 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 11-20 ต.ค60
ทะเบยีน 2 กก 7093 ก

1,204.74              1,204.74              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,204.74 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,204.74 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001732190 ๘ พ.ย. ๖๐

126 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 11-20 ต.ค60
ทะเบยีน 2 กก 4217 ก

1,329.50              1,329.50              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,329.50 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,329.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001731912 ๘ พ.ย. ๖๐

127 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 11-20 ต.ค60
ทะเบยีน กจ 4096 นศ.

759.51                 759.51                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 759.51 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                759.51 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001732119 ๘ พ.ย. ๖๐

128 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 11-20 ต.ค60
ทะเบยีน 3 กร 2042 ก

1,649.97              1,649.97              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,649.97 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,649.97 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001732036 ๘ พ.ย. ๖๐
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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

129 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 11-20 ต.ค60
ทะเบยีน 3 กร 2044 ก

1,545.21              1,545.21              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,545.21 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,545.21 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001732254 ๘ พ.ย. ๖๐

130 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 11-20 ต.ค60
ทะเบยีน 1 กต 4665 ก

1,152.36              1,152.36              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,152.36 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,152.36 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001732362 ๘ พ.ย. ๖๐

131 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 11-20 ต.ค60
ทะเบยีน กจ 9194 นศ.

1,178.55              1,178.55              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,178.55 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,178.55 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001732426 ๘ พ.ย. ๖๐

132 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ 1กต-4665 นศ.ติดต่อ
งาน

1,620.68              1,620.68              ตกลงราคา บริษัท พุนพินออล์ยบริการ 
จ ากัด

              1,620.68 บริษัท พุนพินออล์ยบริการ 
จ ากัด

             1,620.68 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001730814 ๘ พ.ย. ๖๐

133 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ กง 5963 นศ ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟ/
แบง่แดน

1,251.46              1,251.46              ตกลงราคา บ.ขนอมแสงดาว 888 จก.               1,251.46 บ.ขนอมแสงดาว 888 จก.              1,251.46 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001733274 ๘ พ.ย. ๖๐

134 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 11-20 ต.ค60
ทะเบยีน 1 กฮ 3602 ก

340.47                 340.47                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 340.47 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                340.47 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001732086 ๘ พ.ย. ๖๐

135 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 11-20 ต.ค60
ทะเบยีน กจ 3904 นศ.

654.75                 654.75                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 654.75 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                654.75 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001732484 ๘ พ.ย. ๖๐

136 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 11-20 ต.ค60
ทะเบยีน กจ 3905 นศ.

707.13                 707.13                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 707.13 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                707.13 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001732575 ๘ พ.ย. ๖๐

137 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 11-20 ต.ค60
ทะเบยีน กน 9036 นศ.

1,277.46              1,277.46              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,277.46 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,277.46 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001731958 ๘ พ.ย. ๖๐

138 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 11-20 ต.ค60
ทะเบยีน 4 กฐ 3387 ก

811.89                 811.89                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 811.89 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                811.89 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001732391 ๘ พ.ย. ๖๐

139 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 11-20 ต.ค60ทะ
เบยีนกจ 9198 นศ.

1,169.96              1,169.96              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,169.96 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,169.96 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001731847 ๘ พ.ย. ๖๐

140 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 11-20 ต.ค60
ทะเบยีน 2 กจ 175 กท

995.22                 995.22                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 995.22 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                995.22 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001732287 ๘ พ.ย. ๖๐

141 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 11-20 ต.ค60
ทะเบยีน 4 กพ 7580 ก

1,649.97              1,649.97              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,649.97 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,649.97 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001732225 ๘ พ.ย. ๖๐

142 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ กน-1698 นศ.ติดต่องาน 1,202.44              1,202.44              ตกลงราคา บริษัท พุนพินออล์ยบริการ 
จ ากัด

              1,202.44 บริษัท พุนพินออล์ยบริการ 
จ ากัด

             1,202.44 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001728529 ๘ พ.ย. ๖๐

143 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ รถ 81-2172 นศ./ติดต่องาน กฟจ.ภก./
หจก.สาโรช

2,860.67              2,860.67              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

              2,860.67 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

             2,860.67 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001732969 ๘ พ.ย. ๖๐

144 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 11-20 ต.ค60
ทะเบยีน ผค 1836 นศ.

1,346.21              1,346.21              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,346.21 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,346.21 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001731567 ๘ พ.ย. ๖๐

145 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 11-20 ต.ค60
ทะเบยีน 4 กฐ 4202 ก

1,676.16              1,676.16              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,676.16 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,676.16 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001732156 ๘ พ.ย. ๖๐

146 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ ป 0029 นศ. (1 ตัน) 1,204.67              1,204.67              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

              1,204.67 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

             1,204.67 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001730362 ๘ พ.ย. ๖๐

147 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ ผค 1839 นศ. 5,771.03              5,771.03              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

              5,771.03 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

             5,771.03 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001730480 ๘ พ.ย. ๖๐
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ที่
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สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2560
หน่วยงำน กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคเขต 2 (ภำคใต)้ จ.นครศรธีรรมรำช

วันที่ 30 เดอืน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

148 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ นข 3553 นศ. 3,307.48              3,307.48              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

              3,307.48 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

             3,307.48 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001730406 ๘ พ.ย. ๖๐

149 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ 81-8732 นศ. 2,672.90              2,672.90              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

              2,672.90 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

             2,672.90 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001730449 ๘ พ.ย. ๖๐

150 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ กพ 6034 นศ. 2,214.00              2,214.00              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

              2,214.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

             2,214.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001730527 ๘ พ.ย. ๖๐

151 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าเปล่ียนยางรถยนต์ 80-6082 กระบี่ 25,233.64            25,233.64            ตกลงราคา บริษัท สยามชัยยานยนต์ จ ากัด             25,233.64 บริษัท สยามชัยยานยนต์ จ ากัด            25,233.64 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001730587 ๘ พ.ย. ๖๐

152 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าเปล่ียนยางรถยนต์ 81-1156 นศ. 25,233.64            25,233.64            ตกลงราคา บริษัท สยามชัยยานยนต์ จ ากัด             25,233.64 บริษัท สยามชัยยานยนต์ จ ากัด            25,233.64 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001730614 ๘ พ.ย. ๖๐

153 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ 81-3598 นศ. 5,435.00              5,435.00              ตกลงราคา อู่สมศักด์ิการช่าง               5,435.00 อู่สมศักด์ิการช่าง              5,435.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001730665 ๘ พ.ย. ๖๐

154 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ 81-3598 นศ. 14,400.00            14,400.00            ตกลงราคา ร้านสยามไฟฟ้ารถยนต์             14,400.00 ร้านสยามไฟฟ้ารถยนต์            14,400.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001730694 ๘ พ.ย. ๖๐

155 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ 81-6158 นศ. 6,400.00              6,400.00              ตกลงราคา ร้านสยามไฟฟ้ารถยนต์               6,400.00 ร้านสยามไฟฟ้ารถยนต์              6,400.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001730721 ๘ พ.ย. ๖๐

156 ค่าวัสดุเบด็เตล็ดฯ หลอดไฟนีออน/โสภา 3,700.94              3,700.94              ตกลงราคา หจก.เทพนคร หนิอ่อน-ไฟฟ้า               3,700.94 หจก.เทพนคร หนิอ่อน-ไฟฟ้า              3,700.94 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001738267 ๙ พ.ย. ๖๐

157 ค่าวัสดุเบด็เตล็ดฯ ฝารองนั้ง/โสภา 800.00                 800.00                 ตกลงราคา บริษัท นานาวัสดุภณัฑ์ 
(1993) จ ากัด

                 800.00 บริษัท นานาวัสดุภณัฑ์ 
(1993) จ ากัด

                800.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001738299 ๙ พ.ย. ๖๐

158 ค่าน้ าด่ืม ค่าน้ าด่ืมประจ าเดือน ตค.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 2001739644 ๙ พ.ย. ๖๐

159 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 11-20 ต.ค60
ทะเบยีน 4 กพ 7596 ก

1,204.74              1,204.74              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,204.74 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,204.74 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001735447 ๙ พ.ย. ๖๐

160 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 11-20 ต.ค60
ทะเบยีน 3 กร 2042

1,597.59              1,597.59              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,597.59 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,597.59 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001735694 ๙ พ.ย. ๖๐

161 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 11-20 ต.ค60
ทะเบยีน 3 กร 2042

1,361.88              1,361.88              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,361.88 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,361.88 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001735803 ๙ พ.ย. ๖๐

162 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 11-20 ต.ค60
ทะเบยีน 1 กธ 3602

1,807.11              1,807.11              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,807.11 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,807.11 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001735879 ๙ พ.ย. ๖๐

163 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 11-20 ต.ค60
ทะเบยีน 4 กจ 7721 ก

1,309.50              1,309.50              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,309.50 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,309.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001734935 ๙ พ.ย. ๖๐

164 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 11-20 ต.ค60
ทะเบยีน กจ 9194 นศ.

1,388.07              1,388.07              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,388.07 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,388.07 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001735479 ๙ พ.ย. ๖๐

165 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ กง 5163 นศ.ตรวจสอบ
มิเตอร์

1,124.00              1,124.00              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วิยะดาปโิต
รเล่ียม

              1,124.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วิยะดาปโิต
รเล่ียม

             1,124.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001740498 ๙ พ.ย. ๖๐

166 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 11-20 ต.ค60
ทะเบยีน 6 กบ 7201

1,649.97              1,649.97              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,649.97 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,649.97 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001735517 ๙ พ.ย. ๖๐

167 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 11-20 ต.ค60
ทะเบยีน 4 กฐ 3391 ก

1,466.64              1,466.64              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,466.64 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,466.64 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001735137 ๙ พ.ย. ๖๐

168 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 11-20 ต.ค60
ทะเบยีน 3 กร 7986 ก

1,361.88              1,361.88              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,361.88 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,361.88 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001735045 ๙ พ.ย. ๖๐
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สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2560
หน่วยงำน กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคเขต 2 (ภำคใต)้ จ.นครศรธีรรมรำช

วันที่ 30 เดอืน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

งำนจัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

169 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 11-20 ต.ค60
ทะเบยีน 1 กฮ 3591 ก

1,728.54              1,728.54              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,728.54 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,728.54 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001735007 ๙ พ.ย. ๖๐

170 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 11-20 ต.ค60
ทะเบยีน 4 กฐ 3392

1,492.83              1,492.83              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,492.83 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,492.83 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001735256 ๙ พ.ย. ๖๐

171 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 11-20 ต.ค60
ทะเบยีน กค 8894 นศ.

838.08                 838.08                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 838.08 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                838.08 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001735558 ๙ พ.ย. ๖๐

172 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 11-20 ต.ค60
ทะเบยีน 4 กจ 7728

1,519.02              1,519.02              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,519.02 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,519.02 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001736642 ๙ พ.ย. ๖๐

173 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ 6กบ-7191 กทม.ติดต่อ
งาน

1,124.02              1,124.02              ตกลงราคา บริษัท พุนพินออล์ยบริการ 
จ ากัด

              1,124.02 บริษัท พุนพินออล์ยบริการ 
จ ากัด

             1,124.02 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001734957 ๙ พ.ย. ๖๐

174 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์กจ9628นศ.เพื่อ
ตรวจสอบแก้ไขรีโคลสเซอ

1,051.60              1,051.60              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดภาสกรณ์
ธุรกิจ

              1,051.60 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดภาสกรณ์
ธุรกิจ

             1,051.60 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001738009 ๙ พ.ย. ๖๐

175 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ กพ 6034 นศ.
ตรวจสอบแก้ไข FRTU

1,827.12              1,827.12              ตกลงราคา หจก.สุขสวัสด์ิรุ่งเรือง ออยล์               1,827.12 หจก.สุขสวัสด์ิรุ่งเรือง ออยล์              1,827.12 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001738215 ๙ พ.ย. ๖๐

176 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 11-20 ต.ค60
ทะเบยีน นข 303 นศ.

1,178.55              1,178.55              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,178.55 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,178.55 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001735316 ๙ พ.ย. ๖๐

177 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ 81-1857 นศ ตรวจสอบ INCOMING 1,065.70              1,065.70              ตกลงราคา บ.ขนอมแสงดาว 888 จก.               1,065.70 บ.ขนอมแสงดาว 888 จก.              1,065.70 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001741357 ๙ พ.ย. ๖๐

178 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ 81-1857 นศ ตรวจสอบ INCOMING 1,444.62              1,444.62              ตกลงราคา บ.ขนอมแสงดาว 888 จก.               1,444.62 บ.ขนอมแสงดาว 888 จก.              1,444.62 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001741359 ๙ พ.ย. ๖๐

179 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 11-20 ต.ค60
ทะเบยีน 4 กฐ 4202

1,021.41              1,021.41              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,021.41 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,021.41 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001735278 ๙ พ.ย. ๖๐

180 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ 81-8732 นศ. 6,289.72              6,289.72              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

              6,289.72 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสยามเซอร์วิส
 1994

             6,289.72 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001738796 ๙ พ.ย. ๖๐

181 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าเปล่ียนยางรถยนต์ กจ 4096 นศ. 32,500.00            32,500.00            ตกลงราคา บริษัท สยามชัยยานยนต์ จ ากัด             32,500.00 บริษัท สยามชัยยานยนต์ จ ากัด            32,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001739013 ๙ พ.ย. ๖๐

182 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าเกะละล้อรถยนต์ กน 1700 นศ. 1,500.00              1,500.00              ตกลงราคา บริษัท สยามชัยยานยนต์ จ ากัด               1,500.00 บริษัท สยามชัยยานยนต์ จ ากัด              1,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001739052 ๙ พ.ย. ๖๐

183 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าซ่อมรถยนต์ 81-6158 นศ. 8,360.00              8,360.00              ตกลงราคา อู่สมศักด์ิการช่าง               8,360.00 อู่สมศักด์ิการช่าง              8,360.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001739084 ๙ พ.ย. ๖๐

184 คชจ. ประชุมชี้แจง ค่าท าปา้ยไวนิลกิจกกรมIMP/BCP 1,730.00              1,730.00              ตกลงราคา นายเสริมศักด์ิ จันทระ               1,730.00 นายเสริมศักด์ิ จันทระ              1,730.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001737207 ๙ พ.ย. ๖๐

185 คชจ. ประชุมชี้แจง ค่าอาหารว่างเคร่ืองด่ืม/สัญญาค้ าประกัน
รูปแบบอิเล็ก

5,200.00              5,200.00              ตกลงราคา น.ส.วิภา วงประสูต               5,200.00 น.ส.วิภา วงประสูต              5,200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001739817 ๙ พ.ย. ๖๐

186 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา สฟฟ.ขอ. เดือน ต.ค.2560 714.00                 714.00                 ตกลงราคา การประปาส่วนภมูิภาคสาขา
ขนอม

                 714.00 การประปาส่วนภมูิภาคสาขา
ขนอม

                714.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001741046 ๙ พ.ย. ๖๐

187 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-529502 สฟฟ.ขอ. 
เดือน ส.ค.60

8.55                     8.55                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      8.55 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                     8.55 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001741009 ๙ พ.ย. ๖๐

188 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์No.075-692205 เดือน
กันยายน 2560

68.40                   68.40                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                    68.40 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                   68.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001735451 ๙ พ.ย. ๖๐

189 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าใช้โทรศัพท ์สฟฟ.ภก.1-ก.ย.60 59.85                   59.85                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    59.85 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   59.85 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001740480 ๙ พ.ย. ๖๐

190 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าใช้โทรศัพท ์สฟฟ.ภก.2-ก.ย.60 4.00                     4.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      4.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                     4.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001740537 ๙ พ.ย. ๖๐

หนา้ที ่18 จาก 31



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

191 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าใช้โทรศัพท ์สฟฟ.ภก.3-ก.ย.60 6.00                     6.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      6.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                     6.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001740610 ๙ พ.ย. ๖๐

192 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าใช้โทรศัพท ์สฟฟ.ภก.3-ก.ย.60 3.00                     3.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      3.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                     3.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001740710 ๙ พ.ย. ๖๐

193 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. ซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณลานไก
แระรอบอาคารสถาน1ี

27,150.00            27,150.00            ตกลงราคา นายสุพรรณื ศรีปล้อง             27,150.00 นายสุพรรณื ศรีปล้อง            27,150.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001736806 ๙ พ.ย. ๖๐

194 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น ค่าธงชาติ/ผบห.ต.2 4,336.45              4,336.45              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              4,336.45 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             4,336.45 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001747083 ๑๐ พ.ย. ๖๐

195 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุส านักงาน เคร่ืองใช้ส านักงาน/
ผบห.ต.2

9,911.21              9,911.21              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              9,911.21 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             9,911.21 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001747253 ๑๐ พ.ย. ๖๐

196 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าชุดสร้างภาพ2ชุดและดัมส์โทรสาร/
ผบห.ต.2

12,200.00            12,200.00            ตกลงราคา บริษัท วิลคอน ดิสทริบวิชั่น 
จ ากัด

            12,200.00 บริษัท วิลคอน ดิสทริบวิชั่น 
จ ากัด

           12,200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001747388 ๑๐ พ.ย. ๖๐

197 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างเหมาก าจัดวัชพืชสฟฟ.ปพน. ต.ค. 
60-ชัยรัตน์

4,000.00              4,000.00              ตกลงราคา นายชัยรัตน์ ไสยรัตน์               4,000.00 นายชัยรัตน์ ไสยรัตน์              4,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001744729 ๑๐ พ.ย. ๖๐

198 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างฉีดหญ้า 3,300.00              3,300.00              ตกลงราคา นายเพนตร สุขสุวรรณ์               3,300.00 นายเพนตร สุขสุวรรณ์              3,300.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001745143 ๑๐ พ.ย. ๖๐

199 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าน้ ายาก าจัดวัชพืช สฟฟ.กฟอ.ปพน.  
ต.ค.60-ชัยรัตน์

1,000.00              1,000.00              ตกลงราคา นายชัยรัตน์ ไสยรัตน์               1,000.00 นายชัยรัตน์ ไสยรัตน์              1,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001746117 ๑๐ พ.ย. ๖๐

200 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าน้ ายาฉีดหญ้า 500.00                 500.00                 ตกลงราคา นายเพนตร สุขสุวรรณ์                  500.00 นายเพนตร สุขสุวรรณ์                 500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001745143 ๑๐ พ.ย. ๖๐

201 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา 12658-11563 =1095
 98.60/ผบห.ต.2

32,242.50            32,242.50            ตกลงราคา ส านักงานประปา
นครศรีธรรมราช

            32,242.50 ส านักงานประปา
นครศรีธรรมราช

           32,242.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001747065 ๑๐ พ.ย. ๖๐

202 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา สฟฟ. กฟอ.ปพน.  ต.ค.60 1,539.00              1,539.00              ตกลงราคา ส านักงานประปาปากพนัง               1,539.00 ส านักงานประปาปากพนัง              1,539.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001747729 ๑๐ พ.ย. ๖๐

203 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท0์75378443 กย.60/
ผบก.ต.2

429.00                 429.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  429.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 429.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001747466 ๑๐ พ.ย. ๖๐

204 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ 36.00                   36.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    36.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   36.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001747640 ๑๐ พ.ย. ๖๐

205 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน จ้างเหมาบ ารุงรักษาสวนหย่อม สฟฟ.ยข. 3,900.00              3,900.00              ตกลงราคา นายปรีชา ช่วยนวล               3,900.00 นายปรีชา ช่วยนวล              3,900.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001748468 ๑๑ พ.ย. ๖๐

206 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. จ้างเหมาบ ารุงรักษา สนง.สฟฟ.ยข. 1,500.00              1,500.00              ตกลงราคา นายปรีชา ช่วยนวล               1,500.00 นายปรีชา ช่วยนวล              1,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001748468 ๑๑ พ.ย. ๖๐

207 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ กง 5163 นศ.ตรวจสอบ
 AMR

826.15                 826.15                 ตกลงราคา บริษัท กระบี่ บ ีพี 1999 
จ ากัด

                 826.15 บริษัท กระบี่ บ ีพี 1999 
จ ากัด

                826.15 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001753637 ๑๓ พ.ย. ๖๐

208 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ 82-3268นศ. 1,193.72              1,193.72              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัย
ตะกั่วป่

              1,193.72 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัย
ตะกั่วป่

             1,193.72 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001756530 ๑๓ พ.ย. ๖๐

209 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามัน ผค-1324 นศ.-ตรวจสอบ
อุปกรณ์ภายใน สฟฟ.

1,415.98              1,415.98              ตกลงราคา หจก.บา้นส้องเอเชีย               1,415.98 หจก.บา้นส้องเอเชีย              1,415.98 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001752434 ๑๓ พ.ย. ๖๐

210 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ ผค 1836นศ. 895.29                 895.29                 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัย
ตะกั่วป่

                 895.29 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กิจโชคชัย
ตะกั่วป่

                895.29 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001756659 ๑๓ พ.ย. ๖๐

211 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ รถ ผข-303 นศ./รับเสด็จ/หจก.สาโรช 982.47                 982.47                 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

                 982.47 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

                982.47 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001755291 ๑๓ พ.ย. ๖๐

212 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ รถ 81-8273 นศ./รับเสด็จ/หจก.สาโรช 3,810.06              3,810.06              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

              3,810.06 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

             3,810.06 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001755334 ๑๓ พ.ย. ๖๐

213 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามัน 4กย.7199 กทม.-ตรวจงาน
ด้านระบบจ าหน่าย

1,806.40              1,806.40              ตกลงราคา หจก.บา้นส้องเอเชีย               1,806.40 หจก.บา้นส้องเอเชีย              1,806.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001755097 ๑๓ พ.ย. ๖๐

หนา้ที ่19 จาก 31



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

214 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา 216454-2 ประจ าเดือน 
ตค.2560

1,464.00              1,464.00              ตกลงราคา การประปาส่วนภมูิภาคสาขา
ภเูก็ต

              1,464.00 การประปาส่วนภมูิภาคสาขา
ภเูก็ต

             1,464.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001753233 ๑๓ พ.ย. ๖๐

215 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าใช้โทรศัพท+์ทางไกล075-443048 
ก.ย. 60 สฟฟ.ปพน.

5.70                     5.70                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      5.70 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                     5.70 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001756501 ๑๓ พ.ย. ๖๐

216 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น ค่าตัวอักษรแสตนเลสศูนย์ พรบ.ข่าวสาร/
ผสสกอก.ต.2

19,500.00            19,500.00            ตกลงราคา แต้มสี ปร้ินทแ์อนด์ไซน์             19,500.00 แต้มสี ปร้ินทแ์อนด์ไซน์            19,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001761779 ๑๔ พ.ย. ๖๐

217 ค่าวัสดุส านักงาน คามึกพิมพ(์กวว) 3,485.98              3,485.98              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              3,485.98 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             3,485.98 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001760906 ๑๔ พ.ย. ๖๐

218 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุส านังงาน(ผปอ) 2,798.13              2,798.13              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง               2,798.13 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง              2,798.13 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001760781 ๑๔ พ.ย. ๖๐

219 ค่าวัสดุส านักงาน คามึกพิมพ(์ผปอ) 3,644.86              3,644.86              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              3,644.86 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             3,644.86 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001760942 ๑๔ พ.ย. ๖๐

220 ค่าวัสดุส านักงาน คามึกพิมพ(์ผผร) 11,177.57            11,177.57            ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

            11,177.57 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

           11,177.57 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001760859 ๑๔ พ.ย. ๖๐

221 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าน้ ามันเคร่ืองตัดหญ้า/กชวรรณ 668.22                 668.22                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 668.22 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                668.22 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001761459 ๑๔ พ.ย. ๖๐

222 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าน้ ามันเคร่ืองตัดหญ้า/บรรพต 645.79                 645.79                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 645.79 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                645.79 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001761607 ๑๔ พ.ย. ๖๐

223 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 4 กย 7195 กทม. 762.12                 762.12                 ตกลงราคา หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

                 762.12 หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

                762.12 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001765970 ๑๔ พ.ย. ๖๐

224 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 1 กช 6626 กทม. 1,261.44              1,261.44              ตกลงราคา หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

              1,261.44 หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

             1,261.44 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001765971 ๑๔ พ.ย. ๖๐

225 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ ผค 1836 นศ.ตรวจสอบ
บ ารุงรักษา

933.31                 933.31                 ตกลงราคา หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

                 933.31 หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

                933.31 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001765973 ๑๔ พ.ย. ๖๐

226 ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์ตกแต่งหอ้งศูนย์ พรบ.ข่าวสาร/
ผสส กอก.ต.2

17,550.00            17,550.00            ตกลงราคา แต้มสี ปร้ินทแ์อนด์ไซน์             17,550.00 แต้มสี ปร้ินทแ์อนด์ไซน์            17,550.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001761797 ๑๔ พ.ย. ๖๐

227 ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์ ค่าสต๊ิกเกอร์ขบวนพาเหรด TRUST+E/
ผสส.กอก.ต.2

6,460.00              6,460.00              ตกลงราคา แต้มสี ปร้ินทแ์อนด์ไซน์               6,460.00 แต้มสี ปร้ินทแ์อนด์ไซน์              6,460.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001761813 ๑๔ พ.ย. ๖๐

228 ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์ ค่าสต๊ิกเกอณืแลบะโฟมบอร์ด มอบถึงยัง
ชีพ/ผสส.กอก.ต.2

750.00                 750.00                 ตกลงราคา แต้มสี ปร้ินทแ์อนด์ไซน์                  750.00 แต้มสี ปร้ินทแ์อนด์ไซน์                 750.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001761840 ๑๔ พ.ย. ๖๐

229 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา พ.ย.60 (สฟฟ.พง.) 330.00                 330.00                 ตกลงราคา การประปาส่วนภมูิภาค
จังหวัดพังงา

                 330.00 การประปาส่วนภมูิภาค
จังหวัดพังงา

                330.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001763969 ๑๔ พ.ย. ๖๐

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

                 149.00 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท
เวอร์ค

                149.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001761416 ๑๔ พ.ย. ๖๐

231 ค่าวัสดุส านักงาน ปากกาจซอฟสีแดง 6 ด้าม 84.13                   84.13                   ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

                   84.13 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

                  84.13 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001771102 ๑๕ พ.ย. ๖๐

232 ค่าวัสดุส านักงาน สมุด 5/100 420.59                 420.59                 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

                 420.59 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

                420.59 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001771102 ๑๕ พ.ย. ๖๐

หนา้ที ่20 จาก 31



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

233 ค่าวัสดุส านักงาน แม็กซ์เบอร์ 8 327.11                 327.11                 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

                 327.11 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

                327.11 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001771197 ๑๕ พ.ย. ๖๐

234 ค่าวัสดุส านักงาน ปากกาจีซอฟน้ าเงิน 2 โหล 336.45                 336.45                 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

                 336.45 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

                336.45 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001771197 ๑๕ พ.ย. ๖๐

235 ค่าวัสดุส านักงาน ทะเบยีนรับ-ส่ง 6 เล่ม 336.45                 336.45                 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

                 336.45 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

                336.45 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001771197 ๑๕ พ.ย. ๖๐

236 ค่าวัสดุส านักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม 1,168.22              1,168.22              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              1,168.22 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             1,168.22 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001771197 ๑๕ พ.ย. ๖๐

237 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ รถ 4กฐ-3387 กทม./ตรวจงานทั่วไป/
หจก.สาโรช

1,252.08              1,252.08              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

              1,252.08 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

             1,252.08 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001769688 ๑๕ พ.ย. ๖๐

238 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ รถ 4กย-7203 กทม./ตรวจงานสถาน2ี/
หจก.สาโรช

1,918.08              1,918.08              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

              1,918.08 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาโรช
ปโิตรเลียม

             1,918.08 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001769786 ๑๕ พ.ย. ๖๐

239 คชจติดต่อส่ือสารอี่น ค่าบริการหมายเลข 0655231596 
เดือนกันยายน 2560

0.02                     0.02                     ตกลงราคา บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท
เวอร์ค

                     0.02 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท
เวอร์ค

                    0.02 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001848988 ๑๕ พ.ย. ๖๐

240 ค่าวัสดุส านักงาน T หมึกเลเซอร์พร้ินเตอร์ Sumsung 
ML-D4550A

5,887.85              5,887.85              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              5,887.85 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             5,887.85 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001778332 ๑๖ พ.ย. ๖๐

241 ค่าวัสดุส านักงาน กระดาษ A4/(ผบส.)ล้ิมจี่เซ้ง 2,056.07              2,056.07              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง               2,056.07 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง              2,056.07 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001778940 ๑๖ พ.ย. ๖๐

242 ค่าวัสดุส านักงาน กระดาษ A4/คลิบหนีบ (ผตป.)ล้ิมจี่เซ้ง 2,875.70              2,875.70              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง               2,875.70 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง              2,875.70 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001778742 ๑๖ พ.ย. ๖๐

243 ค่าวัสดุส านักงาน สีสเปย์โกเมสีเขียว(ล้ิมจี่เซ้ง)ผจซ. 280.37                 280.37                 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง                  280.37 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง                 280.37 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001778782 ๑๖ พ.ย. ๖๐

244 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามัน กน-1098 นศ.-งานส ารวจ
ติดต้ังรีโคลสเซอร์

917.66                 917.66                 ตกลงราคา หจก.ชัยบรีุออยส์                  917.66 หจก.ชัยบรีุออยส์                 917.66 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001776304 ๑๖ พ.ย. ๖๐

245 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าเปล่ียนยางรถยนต์ ผค 1324 นศ. 12,710.28            12,710.28            ตกลงราคา บริษัท สยามชัยยานยนต์ จ ากัด             12,710.28 บริษัท สยามชัยยานยนต์ จ ากัด            12,710.28 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001776802 ๑๖ พ.ย. ๖๐

246 ค่าซ่อม/บ ารุงฯ-ยานฯ ค่าเปล่ียนยางรถยนต์ 81-6707 นศ. 21,214.95            21,214.95            ตกลงราคา บริษัท สยามชัยยานยนต์ จ ากัด             21,214.95 บริษัท สยามชัยยานยนต์ จ ากัด            21,214.95 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001776171 ๑๖ พ.ย. ๖๐

247 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท0์75-378224 ก.ย.60/
ผสส.กอก.ต.2

405.00                 405.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  405.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 405.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001779767 ๑๖ พ.ย. ๖๐

248 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพทคุ์มไม่ได้ 075-378441(ผจซ.) 513.00                 513.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  513.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 513.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001778992 ๑๖ พ.ย. ๖๐

249 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-763341 เดือน ส.ค.
60

1,060.50              1,060.50              ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)               1,060.50 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)              1,060.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001780490 ๑๖ พ.ย. ๖๐

250 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-763339 เดือน ส.ค.
60

996.00                 996.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  996.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 996.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001780545 ๑๖ พ.ย. ๖๐

251 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-763338 เดือน ส.ค.
60

1,527.00              1,527.00              ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)               1,527.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)              1,527.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001780647 ๑๖ พ.ย. ๖๐

252 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-763337 เดือน ส.ค.
60

292.50                 292.50                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  292.50 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 292.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001780678 ๑๖ พ.ย. ๖๐

253 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-763340 เดือน ส.ค.
60

594.50                 594.50                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  594.50 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 594.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001780738 ๑๖ พ.ย. ๖๐
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254 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-763336 เดือน ส.ค.
60

66.00                   66.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    66.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   66.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001780180 ๑๖ พ.ย. ๖๐

255 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าบริการโทรศัพท ์075-263310 ตง 78.00                   78.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    78.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   78.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001778265 ๑๖ พ.ย. ๖๐

256 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าบริการโทรศัพท ์075-281031 ตง 6.65                     6.65                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      6.65 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                     6.65 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001778701 ๑๖ พ.ย. ๖๐

257 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุส านักงานและเคร่ืองเขียน /ผมก.
กอก.ต.2

3,210.28              3,210.28              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง               3,210.28 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง              3,210.28 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001785156 ๑๗ พ.ย. ๖๐

258 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าหมึกซัมซุง/ริโก(้กบญ.)อย่างละ 2กล่อง 11,383.18            11,383.18            ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

            11,383.18 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

           11,383.18 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001783339 ๑๗ พ.ย. ๖๐

259 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าและก าจัดวัชพืชสฟฟ.
ครบ.ด.พย.60

3,900.00              3,900.00              ตกลงราคา นายธีรนนท ์ เกื้อสกุล               3,900.00 นายธีรนนท ์ เกื้อสกุล              3,900.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001783930 ๑๗ พ.ย. ๖๐

260 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าน้ ายาก าจัดวัชพืชสฟฟ.ครบ.ด.พย.60 500.00                 500.00                 ตกลงราคา นายธีรนนท ์ เกื้อสกุล                  500.00 นายธีรนนท ์ เกื้อสกุล                 500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001783930 ๑๗ พ.ย. ๖๐

261 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ กค 8894 นศ 979.81                 979.81                 ตกลงราคา หจก. หวัไทรมนัสบริการ                  979.81 หจก. หวัไทรมนัสบริการ                 979.81 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001784350 ๑๗ พ.ย. ๖๐

262 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 6กบ-7194 กทม ใช้งานทั่วไป 1,413.81              1,413.81              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ               1,413.81 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ              1,413.81 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001783109 ๑๗ พ.ย. ๖๐

263 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ 81-6418นศ น้ ามันฯ งานตรวจสอบรี
โคลสเซอร์

1,620.37              1,620.37              ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว
 จ ากัด

              1,620.37 สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว
 จ ากัด

             1,620.37 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001788358 ๑๗ พ.ย. ๖๐

264 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา สฟฟ.ยข. เดือน ต.ค.60 336.00                 336.00                 ตกลงราคา ส านักงานประปาย่านตาขาว                  336.00 ส านักงานประปาย่านตาขาว                 336.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001788294 ๑๗ พ.ย. ๖๐

265 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพทเ์ดือนกย.
2560/075763353

9.00                     9.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      9.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                     9.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001785001 ๑๗ พ.ย. ๖๐

266 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพทเ์ดือนกย.
2560/075763354

78.00                   78.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    78.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   78.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001785010 ๑๗ พ.ย. ๖๐

267 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพทข์อง กฟจ.นศ.เดือน กย.
60(340088)

19.00                   19.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    19.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   19.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001784455 ๑๗ พ.ย. ๖๐

268 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพทข์อง กฟจ.นศ.เดือน กย.
60(341042)

10.45                   10.45                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    10.45 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   10.45 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001784455 ๑๗ พ.ย. ๖๐

269 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์สฟฟ.วงส. เดือน 
09/60-077301074

11.40                   11.40                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    11.40 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   11.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001782038 ๑๗ พ.ย. ๖๐

270 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. ซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อเพิ่มความสว่าง 
สฟฟ.ยข.

6,225.00              6,225.00              ตกลงราคา ธนากรไฟฟ้า               6,225.00 ธนากรไฟฟ้า              6,225.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001788290 ๑๗ พ.ย. ๖๐

271 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าผ้าหมึก Brother TN-2380 
2@2130/ผสส.กอก.ต.2

3,981.31              3,981.31              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              3,981.31 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             3,981.31 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001793220 ๒๐ พ.ย. ๖๐

272 ค่าวัสดุส านักงาน กระดาษA4/ปากกา(ล้ิมจี่เซ้ง)ผบพ. 2,612.15              2,612.15              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง               2,612.15 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง              2,612.15 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001793727 ๒๐ พ.ย. ๖๐

273 ค่าวัสดุส านักงาน หมึกซัมซุง(ไฮเทค)ผบส. 5,588.79              5,588.79              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              5,588.79 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             5,588.79 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001793817 ๒๐ พ.ย. ๖๐

274 ค่าวัสดุส านักงาน หมึกซัมซุง(ไฮเทค)ผตป. 16,766.36            16,766.36            ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

            16,766.36 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

           16,766.36 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001793874 ๒๐ พ.ย. ๖๐

275 ค่าวัสดุส านักงาน หมึกริโก้ (ริโก)้ผจซ. 10,500.00            10,500.00            ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

            10,500.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

           10,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001793753 ๒๐ พ.ย. ๖๐

หนา้ที ่22 จาก 31



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

276 ค่าวัสดุส านักงาน หมึกซัมซุง(ไอเทค)ผจซ. 13,719.63            13,719.63            ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

            13,719.63 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

           13,719.63 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001793915 ๒๐ พ.ย. ๖๐

277 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามัมรถยนต์ 4 กจ-7721 นศ.ติดตาม
งานด้านก่อสร้าง

1,416.96              1,416.96              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดจินดากรุ๊ฟ
(1992)

              1,416.96 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดจินดากรุ๊ฟ
(1992)

             1,416.96 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001792049 ๒๐ พ.ย. ๖๐

278 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ทะเบยีน 1 กฮ3591 
กทม.ใช้ตรวจงาน

1,402.24              1,402.24              ตกลงราคา หจก.นราพรรณ               1,402.24 หจก.นราพรรณ              1,402.24 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001794921 ๒๐ พ.ย. ๖๐

279 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ 1 กธ 6626 กทม ตรวจสอบระบบ
จ าหน่าย สฟฟ.ขอ.

1,369.52              1,369.52              ตกลงราคา บ.ขนอมแสงดาว 888 จก.               1,369.52 บ.ขนอมแสงดาว 888 จก.              1,369.52 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001797548 ๒๐ พ.ย. ๖๐

280 ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งสถานที่ TRUST+E/ผสส.
กอก.ต.2

14,800.00            14,800.00            ตกลงราคา นายปราโมทย์ เกราะแก้ว             14,800.00 นายปราโมทย์ เกราะแก้ว            14,800.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001793162 ๒๐ พ.ย. ๖๐

281 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท0์75-378493(ผบพ.)เดือน 
กย.60

84.00                   84.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    84.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   84.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001794249 ๒๐ พ.ย. ๖๐

282 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท0์75-378493(ผบพ.)เดือน 
กย.60

79.50                   79.50                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    79.50 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   79.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001794249 ๒๐ พ.ย. ๖๐

283 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพทเ์ดือน ต.ค.60 สฟฟ.2 100.00                 100.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  100.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 100.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001795074 ๒๐ พ.ย. ๖๐

284 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร กกค.ต.๒ 1,913.00              1,913.00              ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ               1,913.00 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ              1,913.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001801943 ๒๑ พ.ย. ๖๐

285 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ผจค.ต.๒ 732.00                 732.00                 ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                  732.00 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                 732.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001801943 ๒๑ พ.ย. ๖๐

286 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ผกร.ต.๒ 535.50                 535.50                 ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                  535.50 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                 535.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001801943 ๒๑ พ.ย. ๖๐

287 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ผจร.ต.๒ 609.00                 609.00                 ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                  609.00 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                 609.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001801943 ๒๑ พ.ย. ๖๐

288 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ผยธ.ต.๒ 1,541.50              1,541.50              ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ               1,541.50 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ              1,541.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001801943 ๒๑ พ.ย. ๖๐

289 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ผยค.ต.๒ 1,770.50              1,770.50              ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ               1,770.50 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ              1,770.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001801943 ๒๑ พ.ย. ๖๐

290 ค่าวัสดุส านักงาน ผงหมึกKyocera-FS3920DNจ านวน1
ตลับ@3590บ./ผซฟ.กซข.

3,355.14              3,355.14              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              3,355.14 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             3,355.14 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001799727 ๒๑ พ.ย. ๖๐

291 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร/อนุมัติ...อก.รท.ต.2..ลว.
21พย.60

2,029.00              2,029.00              ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ               2,029.00 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ              2,029.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001803092 ๒๑ พ.ย. ๖๐

292 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าผงหมึก ผตบ. 20,121.50            20,121.50            ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

            20,121.50 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

           20,121.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001801772 ๒๑ พ.ย. ๖๐

293 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าจ้างก าจัดวัชพืช สฟฟ.ขนอม เดือนต.ค.
2560

1,050.00              1,050.00              ตกลงราคา นายณัฐพล  ชูหอ               1,050.00 นายณัฐพล  ชูหอ              1,050.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001805959 ๒๑ พ.ย. ๖๐

294 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าจ้างก าจัดวัชพืช สฟฟ.ขนอม เดือนต.ค.
2560

450.00                 450.00                 ตกลงราคา นายณัฐพล  ชูหอ                  450.00 นายณัฐพล  ชูหอ                 450.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001805959 ๒๑ พ.ย. ๖๐

295 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 2 กก 7093 กทม. 1,428.96              1,428.96              ตกลงราคา หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

              1,428.96 หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

             1,428.96 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001804374 ๒๑ พ.ย. ๖๐

296 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ กจ 4096 นศ. 1,639.68              1,639.68              ตกลงราคา หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

              1,639.68 หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

             1,639.68 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001804145 ๒๑ พ.ย. ๖๐

297 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ กจ 4096 นศ. 879.36                 879.36                 ตกลงราคา หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

                 879.36 หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

                879.36 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001804390 ๒๑ พ.ย. ๖๐
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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

298 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ นข 757 นศ. 1,489.57              1,489.57              ตกลงราคา หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

              1,489.57 หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

             1,489.57 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001804463 ๒๑ พ.ย. ๖๐

299 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 3 กร 2044 กทม.ร่วม
ประชุมคณะกรรมการชมรม

1,456.44              1,456.44              ตกลงราคา หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

              1,456.44 หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

             1,456.44 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001804120 ๒๑ พ.ย. ๖๐

300 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ คาน้ ามันรถ  3กร-2044 กทม ใช้งาน
ทั่วไป

758.10                 758.10                 ตกลงราคา หจก.วิยะดาปโิตรเลียม 
(2000)

                 758.10 หจก.วิยะดาปโิตรเลียม 
(2000)

                758.10 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001805620 ๒๑ พ.ย. ๖๐

301 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 4 กพ 7591 กทม. 1,048.32              1,048.32              ตกลงราคา หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

              1,048.32 หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

             1,048.32 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001804036 ๒๑ พ.ย. ๖๐

302 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฝปบ เดือน11-20 
ต.ค.60l4กพ7583ก

1,623.78              1,623.78              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,623.78 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,623.78 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001800375 ๒๑ พ.ย. ๖๐

303 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ ฮร 9067 กทม.รับคณะ
ผู้บริหาร

693.42                 693.42                 ตกลงราคา หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

                 693.42 หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

                693.42 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001804485 ๒๑ พ.ย. ๖๐

304 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ ฮร 9066 กทม.รับคณะ
ผู้บริหาร

616.37                 616.37                 ตกลงราคา หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

                 616.37 หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

                616.37 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001804536 ๒๑ พ.ย. ๖๐

305 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ ฮร 9067 กทม.รับคณะ
ผู้บริหาร

1,078.65              1,078.65              ตกลงราคา หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

              1,078.65 หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

             1,078.65 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001804635 ๒๑ พ.ย. ๖๐

306 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 1 กต 4665 กทม. 1,170.00              1,170.00              ตกลงราคา หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

              1,170.00 หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

             1,170.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001804700 ๒๑ พ.ย. ๖๐

307 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ทะเบยีน 1 กฮ3591 
กทม.ใช้ตรวจงาน

909.16                 909.16                 ตกลงราคา หจก.นราพรรณ                  909.16 หจก.นราพรรณ                 909.16 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001800683 ๒๑ พ.ย. ๖๐

308 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฝปบ เดือน11-20 
ต.ค.60l4กพ7581ก

1,595.40              1,595.40              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,595.40 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,595.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001800288 ๒๑ พ.ย. ๖๐

309 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 4 กพ 7581 กทม. 1,731.24              1,731.24              ตกลงราคา หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

              1,731.24 หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

             1,731.24 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001804169 ๒๑ พ.ย. ๖๐

310 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฝปบ เดือน11-20 
ต.ค.60lบบ4182นศ

367.15                 367.15                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 367.15 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                367.15 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001799489 ๒๑ พ.ย. ๖๐

311 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฝปบ เดือน11-20 
ต.ค.60l4กจ7723ก

1,462.45              1,462.45              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,462.45 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,462.45 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001800207 ๒๑ พ.ย. ๖๐

312 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฝปบ เดือน11-20 
ต.ค.60l1กธ6626ก

1,649.97              1,649.97              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,649.97 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,649.97 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001804347 ๒๑ พ.ย. ๖๐

313 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฝปบ เดือน11-20 
ต.ค.60l6กบ7194ก

1,571.40              1,571.40              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,571.40 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,571.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001804118 ๒๑ พ.ย. ๖๐

314 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฝปบ เดือน11-20 
ต.ค.60l6กบ7794ก

1,462.45              1,462.45              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,462.45 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,462.45 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001800055 ๒๑ พ.ย. ๖๐

315 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ กน 1698 นศ. 1,374.00              1,374.00              ตกลงราคา หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

              1,374.00 หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

             1,374.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001804353 ๒๑ พ.ย. ๖๐

316 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฝปบ เดือน11-20 
ต.ค.60lกน1698กท

1,204.74              1,204.74              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,204.74 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,204.74 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001800749 ๒๑ พ.ย. ๖๐

หนา้ที ่24 จาก 31



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

317 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฝปบ เดือน11-20 
ต.ค.60lกน1700นศ

995.22                 995.22                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 995.22 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                995.22 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001803915 ๒๑ พ.ย. ๖๐

318 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ ผค 1836 นศ. งาน
ตรวจสอบบ ารุงรักษาLBS

1,155.59              1,155.59              ตกลงราคา หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

              1,155.59 หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

             1,155.59 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001804664 ๒๑ พ.ย. ๖๐

319 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฝปบ เดือน11-20 
ต.ค.60lกน1391นศ

1,440.45              1,440.45              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,440.45 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,440.45 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001803948 ๒๑ พ.ย. ๖๐

320 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฝปบ เดือน11-20 
ต.ค.60lกพ6034นศ

1,440.45              1,440.45              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,440.45 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,440.45 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001804290 ๒๑ พ.ย. ๖๐

321 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฝปบ เดือน11-20 
ต.ค.60lกจ 4628

680.94                 680.94                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 680.94 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                680.94 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001800648 ๒๑ พ.ย. ๖๐

322 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ กจ 4628 นศ ตรวจสอบแก้ไขรีโคลสเซอร์ 424.64                 424.64                 ตกลงราคา บ.ขนอมแสงดาว 888 จก.                  424.64 บ.ขนอมแสงดาว 888 จก.                 424.64 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001806155 ๒๑ พ.ย. ๖๐

323 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฝปบ เดือน11-20 
ต.ค.60lกน1705นศ

1,073.79              1,073.79              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,073.79 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,073.79 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001804251 ๒๑ พ.ย. ๖๐

324 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 4 กฐ 4202 กทม. 1,505.28              1,505.28              ตกลงราคา หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

              1,505.28 หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

             1,505.28 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001804060 ๒๑ พ.ย. ๖๐

325 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ กพ 6033 นศ. 1,456.44              1,456.44              ตกลงราคา หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

              1,456.44 หจก.ภเูก็ตแอลพีจีและ
ปโิตรเลียม

             1,456.44 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001804719 ๒๑ พ.ย. ๖๐

326 คชจ. ประชุมชี้แจง อาหารว่าง-ประชุมขยายผลกระบวนการ
ขอไฟPEA Doing Busin

4,400.00              4,400.00              ตกลงราคา น.ส.วิภา วงประสูต               4,400.00 น.ส.วิภา วงประสูต              4,400.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001799767 ๒๑ พ.ย. ๖๐

327 คชจ. ประชุมชี้แจง ค่าอุปกรณ์เบด็เตล็ด/จิตราวรรณ 933.64                 933.64                 ตกลงราคา บริษัท สหไทยเปเปอร์พลัส 
จ ากัด

                 933.64 บริษัท สหไทยเปเปอร์พลัส 
จ ากัด

                933.64 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001805266 ๒๑ พ.ย. ๖๐

328 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-763334 ส.ค 60 18.00                   18.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    18.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   18.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001802142 ๒๑ พ.ย. ๖๐

329 ค่าวัสดุส านักงาน ผ้าหมึก Brother TN-3290 1 กล่อง/
ผบก.กอก.ต.2

3,261.68              3,261.68              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              3,261.68 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             3,261.68 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001807710 ๒๒ พ.ย. ๖๐

330 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร 455.00                 455.00                 ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                  455.00 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                 455.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001808480 ๒๒ พ.ย. ๖๐

331 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร 1,273.00              1,273.00              ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ               1,273.00 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ              1,273.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001808480 ๒๒ พ.ย. ๖๐

332 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร 3,332.50              3,332.50              ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ               3,332.50 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ              3,332.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001808480 ๒๒ พ.ย. ๖๐

333 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร 175.00                 175.00                 ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                  175.00 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                 175.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001808480 ๒๒ พ.ย. ๖๐

334 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุส านักงาน(ผมท) 3,161.68              3,161.68              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง               3,161.68 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง              3,161.68 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001808012 ๒๒ พ.ย. ๖๐

335 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร 165.50                 165.50                 ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                  165.50 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                 165.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001808480 ๒๒ พ.ย. ๖๐

336 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร 630.50                 630.50                 ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                  630.50 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                 630.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001808480 ๒๒ พ.ย. ๖๐

337 ค่าวัสดุส านักงาน ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร A4 ผปฮ. 1,056.07              1,056.07              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              1,056.07 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             1,056.07 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001810188 ๒๒ พ.ย. ๖๐

338 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าผงหมึก ผปฮ. 5,588.79              5,588.79              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              5,588.79 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             5,588.79 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001809432 ๒๒ พ.ย. ๖๐

339 ค่าจ้างเหมาความสะอาดค่าจ้างเหมาท าความสะอาดภายในอาคาร 
สฟฟ.ถลาง2

5,000.00              5,000.00              ตกลงราคา นางเบญจวรรณ แจ่มแก้ว               5,000.00 นางเบญจวรรณ แจ่มแก้ว              5,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001808118 ๒๒ พ.ย. ๖๐

340 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าตัดหญ้า สฟฟ.ภก.3 - ต.ค.2560 2,000.00              2,000.00              ตกลงราคา นายสมชัย บลิอะหลี               2,000.00 นายสมชัย บลิอะหลี              2,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001808676 ๒๒ พ.ย. ๖๐
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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

341 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าน้ ายาก าจัดวัชพืช สฟฟ.ภก.3 - ต.ค.
2560

1,000.00              1,000.00              ตกลงราคา นายสมชัย บลิอะหลี               1,000.00 นายสมชัย บลิอะหลี              1,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001808676 ๒๒ พ.ย. ๖๐

342 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ กจ-3905 นศ ใช้งานทั่วไป
ในแผนก

810.34                 810.34                 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ                  810.34 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ                 810.34 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001809511 ๒๒ พ.ย. ๖๐

343 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฝปบ. 11-20 ต.ค.
60l4กพ7583กทม

1,623.78              1,623.78              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,623.78 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,623.78 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001813136 ๒๒ พ.ย. ๖๐

344 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฝปบ. 11-20 ต.ค.
60l6กบ7194กทม

471.42                 471.42                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 471.42 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                471.42 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001813197 ๒๒ พ.ย. ๖๐

345 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฝปบ. 11-20 ต.ค.60l
กง 4148 นศ.

1,126.17              1,126.17              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,126.17 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,126.17 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001813275 ๒๒ พ.ย. ๖๐

346 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ กพ-6034 นศ แก้ไขอุปกรณ์ FRTU 1,899.96              1,899.96              ตกลงราคา บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน)               1,899.96 บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน)              1,899.96 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001808206 ๒๒ พ.ย. ๖๐

347 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ กน-1699 นศ ใช้งานทั่วไป
ในแผนก

1,307.00              1,307.00              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ               1,307.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.จินดาวุฒิ              1,307.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001809577 ๒๒ พ.ย. ๖๐

348 ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์ ค่าปา้ยไวนิลพระราชกรณียกิจ ร.10/
ผสส.กอก.ต.2

5,457.00              5,457.00              ตกลงราคา แต้มสี ปร้ินทแ์อนด์ไซน์               5,457.00 แต้มสี ปร้ินทแ์อนด์ไซน์              5,457.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001808245 ๒๒ พ.ย. ๖๐

349 ค่าวัสดุส านักงาน กระดาษA4/สมุดปกแข็ง(กบญ.) 3,102.80              3,102.80              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              3,102.80 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             3,102.80 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001814628 ๒๓ พ.ย. ๖๐

350 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร กบญ.ต.2 344.50                 344.50                 ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                  344.50 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                 344.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001814669 ๒๓ พ.ย. ๖๐

351 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ผบต.กบญ.ต.2 131.50                 131.50                 ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                  131.50 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                 131.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001814669 ๒๓ พ.ย. ๖๐

352 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ผปช.กบญ.ต.2 610.00                 610.00                 ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                  610.00 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                 610.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001814669 ๒๓ พ.ย. ๖๐

353 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ผบพ.กบญ.ต.2 416.00                 416.00                 ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                  416.00 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                 416.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001814669 ๒๓ พ.ย. ๖๐

354 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ผบส.กบญ.ต.2 35.50                   35.50                   ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                    35.50 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                   35.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001814669 ๒๓ พ.ย. ๖๐

355 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ผตป.กบญ.ต.2 1,303.00              1,303.00              ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ               1,303.00 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ              1,303.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001814669 ๒๓ พ.ย. ๖๐

356 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ผจซ.กบญ.ต.2 2,622.50              2,622.50              ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ               2,622.50 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ              2,622.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001814669 ๒๓ พ.ย. ๖๐

357 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ กจ 4096 นศ./21-31 ต.ค 
60

1,361.88              1,361.88              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,361.88 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,361.88 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001818652 ๒๓ พ.ย. ๖๐

358 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ  2 กก 7093 กทม./ 21-22
 พ.ย 60

1,440.45              1,440.45              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,440.45 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,440.45 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001818296 ๒๓ พ.ย. ๖๐

359 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ นข 757 นศ../21-31 ต.ค
60/

1,223.83              1,223.83              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,223.83 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,223.83 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001817929 ๒๓ พ.ย. ๖๐

360 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ 4 กจ 7721 กทม./21-31 
ต.ค 60

1,204.74              1,204.74              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,204.74 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,204.74 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001819083 ๒๓ พ.ย. ๖๐

361 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ 4 กพ 7591 กทม./21-31 
ต.ค 60

1,466.64              1,466.64              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,466.64 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,466.64 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001818745 ๒๓ พ.ย. ๖๐

362 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ 1 กต 4665 กทม./21-31 
ต.ค 60

1,466.64              1,466.64              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,466.64 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,466.64 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001818939 ๒๓ พ.ย. ๖๐

363 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ กจ 3905 นศ./21-31 ต.ค 
60

1,099.98              1,099.98              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,099.98 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,099.98 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001819037 ๒๓ พ.ย. ๖๐

364 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ กจ 3996 นศ./21-31 ต.ค 
60

654.75                 654.75                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 654.75 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                654.75 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001818785 ๒๓ พ.ย. ๖๐

365 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ  4 กฐ 3392 กทม./ 21-31
 ต.ค 60

933.12                 933.12                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 933.12 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                933.12 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001818582 ๒๓ พ.ย. ๖๐

366 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ นข 757 นศ../21-31 ต.ค
60/

1,101.45              1,101.45              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,101.45 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,101.45 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001817888 ๒๓ พ.ย. ๖๐

367 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ บง 6865 นศ./21-31 ต.ค
60/

1,744.15              1,744.15              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,744.15 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,744.15 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001817109 ๒๓ พ.ย. ๖๐

368 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ นข 868 นศ./21-31 ต.ค
60/

905.64                 905.64                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 905.64 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                905.64 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001817201 ๒๓ พ.ย. ๖๐

369 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ  4 กพ 7584 กทม./21-31
 ต.ค60/

1,073.79              1,073.79              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,073.79 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,073.79 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001818356 ๒๓ พ.ย. ๖๐

370 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ 3 กร 7992 กทม./21-22 
พ.ย 60

1,414.26              1,414.26              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,414.26 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,414.26 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001818466 ๒๓ พ.ย. ๖๐
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371 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ 4 กพ 7580 กทม./21-31 
ต.ค 60

1,623.78              1,623.78              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,623.78 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,623.78 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001819331 ๒๓ พ.ย. ๖๐

372 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ  4 กพ 7580 กทม./21-31
 ต.ค60/

864.27                 864.27                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 864.27 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                864.27 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001818212 ๒๓ พ.ย. ๖๐

373 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ  4 กฐ 3392 กทม./ 21-22
 พ.ย 60

916.65                 916.65                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 916.65 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                916.65 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001818507 ๒๓ พ.ย. ๖๐

374 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ กง 4148พง. 972.89                 972.89                 ตกลงราคา บริษัท พัฒน์ดาพล จ ากัด                  972.89 บริษัท พัฒน์ดาพล จ ากัด                 972.89 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001820780 ๒๓ พ.ย. ๖๐

375 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ นข 303 นศ./21-31 ต.ค 
60

1,414.26              1,414.26              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,414.26 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,414.26 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001818711 ๒๓ พ.ย. ๖๐

376 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ 52-3948 กทม./21-31 
ต.ค60

3,671.50              3,671.50              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              3,671.50 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             3,671.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001816944 ๒๓ พ.ย. ๖๐

377 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ 52-3948 กทม./21-31 
ต.ค60/โมยายส์

14,685.98            14,685.98            ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

            14,685.98 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

           14,685.98 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001817069 ๒๓ พ.ย. ๖๐

378 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ  4 กฐ 4202 กทม./ 21-22
 พ.ย 60

1,545.21              1,545.21              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,545.21 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,545.21 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001818242 ๒๓ พ.ย. ๖๐

379 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ  4 กพ 7596 กทม./21-31
 ต.ค 60

549.99                 549.99                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 549.99 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                549.99 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001822565 ๒๔ พ.ย. ๖๐

380 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ 4 กพ 7596 กทม./21-31 
ต.ค 60

1,545.21              1,545.21              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,545.21 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,545.21 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001821885 ๒๔ พ.ย. ๖๐

381 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ  3 กร 2044 กทม./21-31
 ต.ค 60

1,099.98              1,099.98              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,099.98 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,099.98 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001821996 ๒๔ พ.ย. ๖๐

382 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ กง-5163 นศ.ตรวจสอบ
ระบบจ าหน่าย

918.75                 918.75                 ตกลงราคา หจก.โกแก้ว ปโิตรเล่ียม                  918.75 หจก.โกแก้ว ปโิตรเล่ียม                 918.75 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001826042 ๒๔ พ.ย. ๖๐

383 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามัน ผมบ.ต.2ติดต่องาน กข837นศ. 940.10                 940.10                 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดศรีเพชร
ปโิตรเลียม

                 940.10 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดศรีเพชร
ปโิตรเลียม

                940.10 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001826253 ๒๔ พ.ย. ๖๐

384 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ 6 กบ 7201 กทม./21-31 
ต.ค 60

811.89                 811.89                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 811.89 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                811.89 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001822693 ๒๔ พ.ย. ๖๐

385 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ 4 กพ 7572 กทม./21-31 
ต.ค 60

1,519.02              1,519.02              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,519.02 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,519.02 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001821955 ๒๔ พ.ย. ๖๐

386 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ 1 กฮ 3602 กทม./21-31 
ต.ค 60

1,204.74              1,204.74              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,204.74 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,204.74 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001822861 ๒๔ พ.ย. ๖๐

387 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ กจ 3905 นศ./21-31 ต.ค 
60

1,257.12              1,257.12              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,257.12 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,257.12 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001822130 ๒๔ พ.ย. ๖๐

388 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ  กจ 3996 นศ./21-31 ต.ค
 60

969.03                 969.03                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 969.03 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                969.03 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001822828 ๒๔ พ.ย. ๖๐

389 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ  กธ 8315 นศ./21-31 ต.ค
 60

967.68                 967.68                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 967.68 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                967.68 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001822300 ๒๔ พ.ย. ๖๐

390 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ 4 กฐ 4202 กทม../21-31 
ต.ค 60

1,021.41              1,021.41              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,021.41 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,021.41 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001822220 ๒๔ พ.ย. ๖๐

391 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ   4 กฐ 3387 กทม./21-31
 ต.ค 60

576.18                 576.18                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 576.18 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                576.18 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001822659 ๒๔ พ.ย. ๖๐

392 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ 2 กจ 175 กทม./21-31 
ต.ค 60

1,676.16              1,676.16              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,676.16 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,676.16 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001821920 ๒๔ พ.ย. ๖๐

393 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ 1 กฮ 3591กทม./21-31 
ต.ค 60

942.84                 942.84                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 942.84 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                942.84 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001821977 ๒๔ พ.ย. ๖๐

394 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ กพ 7214 นศ./21-31 ต.ค
 60

1,204.74              1,204.74              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,204.74 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,204.74 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001822273 ๒๔ พ.ย. ๖๐

395 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ  นข 303 นศ./21-31 ต.ค 
60

1,623.78              1,623.78              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,623.78 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,623.78 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001822531 ๒๔ พ.ย. ๖๐

396 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามัน ผปฮ.กบษ.ต.2ติดต่องาน กบ
1700นศ.

940.10                 940.10                 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดศรีเพชร
ปโิตรเลียม

                 940.10 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดศรีเพชร
ปโิตรเลียม

                940.10 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001826210 ๒๔ พ.ย. ๖๐

397 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ 4 กฐ 4202 กทม../21-31 
ต.ค 60

1,571.40              1,571.40              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,571.40 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,571.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001822159 ๒๔ พ.ย. ๖๐

398 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา ฝปบ.ต.2 ประจ าเดือน พ.ย.
60

44,513.00            44,513.00            ตกลงราคา ส านักงานประปา
นครศรีธรรมราช

            44,513.00 ส านักงานประปา
นครศรีธรรมราช

           44,513.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001824264 ๒๔ พ.ย. ๖๐

399 ค่าน้ าประปา ค่าบริการ 60.00                   60.00                   ตกลงราคา ส านักงานประปา
นครศรีธรรมราช

                   60.00 ส านักงานประปา
นครศรีธรรมราช

                  60.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001824264 ๒๔ พ.ย. ๖๐

400 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัท ์ฝปบ. เดือน ก.ย. 
075-763324

6.00                     6.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      6.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                     6.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001824346 ๒๔ พ.ย. ๖๐

401 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัท ์ฝปบ. เดือน ก.ย. 
075-763326

9.00                     9.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      9.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                     9.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001824456 ๒๔ พ.ย. ๖๐

402 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัท ์ฝปบ. เดือน ก.ย. 
075-763326

57.00                   57.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    57.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   57.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001824456 ๒๔ พ.ย. ๖๐

403 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัท ์ฝปบ. เดือน ก.ย. 
075-763323

39.00                   39.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    39.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   39.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001824316 ๒๔ พ.ย. ๖๐

404 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัท ์ฝปบ. เดือน ก.ย. 
075-763335

9.00                     9.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      9.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                     9.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001824494 ๒๔ พ.ย. ๖๐

405 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัท ์ฝปบ. เดือน ก.ย. 
075-763335

6.00                     6.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      6.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                     6.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001824494 ๒๔ พ.ย. ๖๐

406 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์076-346309 64.24                   64.24                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    64.24 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   64.24 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001822651 ๒๔ พ.ย. ๖๐

407 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์076-333365 4.39                     4.39                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      4.39 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                     4.39 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001822582 ๒๔ พ.ย. ๖๐

408 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ 6กบ7194กทม.น้ ามันฯ กปบ.ต.2 1,350.37              1,350.37              ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว
 จ ากัด

              1,350.37 สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว
 จ ากัด

             1,350.37 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001829210 ๒๕ พ.ย. ๖๐

409 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น ค่าน้ าด่ืมขวดเพชร 1000 แพ็ค/ผสส.
กอก.ต.2

45,000.00            45,000.00            ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดวรมรรค์             45,000.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดวรมรรค์            45,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001834084 ๒๗ พ.ย. ๖๐

หนา้ที ่27 จาก 31



แบบ สขร.1
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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

410 ค่าวัสดุส านักงาน ชุดสร้างภาพ ซัมซุง ML-4510 ND/
ผพอ.ต.2

4,500.00              4,500.00              ตกลงราคา นายธนภทัร รังษี (บ ีเบรน 
คอมพิวเตอร

              4,500.00 นายธนภทัร รังษี (บ ีเบรน 
คอมพิวเตอร

             4,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001834611 ๒๗ พ.ย. ๖๐

411 ค่าวัสดุส านักงาน ผ้าหมึกเคร่ืองFAX Panasonic 
KX-MB-2030/ผพอ.ต.2

1,600.00              1,600.00              ตกลงราคา นายธนภทัร รังษี (บ ีเบรน 
คอมพิวเตอร

              1,600.00 นายธนภทัร รังษี (บ ีเบรน 
คอมพิวเตอร

             1,600.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001834611 ๒๗ พ.ย. ๖๐

412 ค่าวัสดุส านักงาน ค่ากระดาษเอ 4 8 แกรม จ านวน 2 ลัง 1,168.24              1,168.24              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              1,168.24 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             1,168.24 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001830429 ๒๗ พ.ย. ๖๐

413 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ 4 กพ 7596 กทม./1-10 
พ.ย 60

1,419.87              1,419.87              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,419.87 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,419.87 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001832191 ๒๗ พ.ย. ๖๐

414 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ กธ 8315 นศ./1-10 พ.ย 
60

1,358.88              1,358.88              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,358.88 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,358.88 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001832821 ๒๗ พ.ย. ๖๐

415 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ 2 กก 7098 กทม./1-10 
พ.ย 60

1,571.40              1,571.40              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,571.40 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,571.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001830998 ๒๗ พ.ย. ๖๐

416 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ 2 กก 4217 กทม./1-10 
พ.ย 60

1,597.59              1,597.59              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,597.59 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,597.59 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001830835 ๒๗ พ.ย. ๖๐

417 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ 2 กก 4217 กทม./1-10 
พ.ย 60

1,741.35              1,741.35              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,741.35 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,741.35 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001831185 ๒๗ พ.ย. ๖๐

418 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ  2 กก 4217 กทม./1-10 
พ.ย 60

857.28                 857.28                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 857.28 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                857.28 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001832944 ๒๗ พ.ย. ๖๐

419 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ  กจ 4096 นศ./1-10 พ.ย
60

1,178.55              1,178.55              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,178.55 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,178.55 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001830666 ๒๗ พ.ย. ๖๐

420 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ กจ 4096 นศ./1-10 พ.ย 
60

1,527.03              1,527.03              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,527.03 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,527.03 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001831284 ๒๗ พ.ย. ๖๐

421 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ 4 กฐ 3392 กทม./1-10 
พ.ย 60

1,178.76              1,178.76              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,178.76 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,178.76 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001832133 ๒๗ พ.ย. ๖๐

422 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ นข 868 นศ./1-10 พ.ย 60 1,301.94              1,301.94              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,301.94 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,301.94 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001832661 ๒๗ พ.ย. ๖๐

423 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ 3 กร 2042 กทม../1-10
พ.ย60

1,571.40              1,571.40              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,571.40 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,571.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001830711 ๒๗ พ.ย. ๖๐

424 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ 3 กร 2044 กทม../1-10 
พ.ย 60

1,230.93              1,230.93              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,230.93 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,230.93 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001830738 ๒๗ พ.ย. ๖๐

425 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ 4 กจ 7721 กทม./1-10
พ.ย60

937.65                 937.65                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 937.65 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                937.65 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001832338 ๒๗ พ.ย. ๖๐

426 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ  4 กพ 7591 กทม./1-10
พ.ย 60

1,492.83              1,492.83              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,492.83 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,492.83 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001830957 ๒๗ พ.ย. ๖๐

427 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ  4 กพ 7591 กทม./1-10 
พ.ย 60

1,500.24              1,500.24              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,500.24 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,500.24 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001831492 ๒๗ พ.ย. ๖๐

428 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ 4 กพ 7591 กทม./1-10 
พ.ย 60

1,312.71              1,312.71              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,312.71 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,312.71 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001832600 ๒๗ พ.ย. ๖๐

429 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ กจ 9194 นศ./1-10 พ.ย 
60

838.08                 838.08                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 838.08 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                838.08 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001830877 ๒๗ พ.ย. ๖๐

430 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ กจ 9194 นศ./1-10 พ.ย  
60

1,312.71              1,312.71              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,312.71 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,312.71 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001831357 ๒๗ พ.ย. ๖๐

431 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ กง 5163 นศ./1-10 พ.ย 60 509.01                 509.01                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 509.01 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                509.01 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001831379 ๒๗ พ.ย. ๖๐

432 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ กจ 9194 นศ./1-10 พ.ย60 696.54                 696.54                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 696.54 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                696.54 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001832563 ๒๗ พ.ย. ๖๐

433 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ 6กบ 7201 กทม./1-10 
พ.ย 60

937.65                 937.65                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 937.65 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                937.65 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001832006 ๒๗ พ.ย. ๖๐

434 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ 6 กบ 7201 กทม./1-10 
พ.ย 60

830.49                 830.49                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 830.49 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                830.49 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001832709 ๒๗ พ.ย. ๖๐

435 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ  นข 3553 นศ./1-10 พ.ย 
60

1,602.39              1,602.39              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,602.39 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,602.39 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001830553 ๒๗ พ.ย. ๖๐

436 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ   กง  8673 นศ./1-10 พ.ย
 60

1,204.74              1,204.74              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,204.74 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,204.74 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001831052 ๒๗ พ.ย. ๖๐

437 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ  กจ 3905 นศ./1-10พ.ย 
60

642.96                 642.96                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 642.96 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                642.96 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001831123 ๒๗ พ.ย. ๖๐

438 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ 5 กช 6735 กทม./1-10 
พ.ย 60

1,500.24              1,500.24              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,500.24 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,500.24 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001831259 ๒๗ พ.ย. ๖๐

439 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ   กว 3905 นศ./1-10พ.ย
60

830.49                 830.49                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 830.49 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                830.49 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001832464 ๒๗ พ.ย. ๖๐

440 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ 2 กว 6596 กทม./1-10 
พ.ย 60

776.91                 776.91                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 776.91 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                776.91 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001832504 ๒๗ พ.ย. ๖๐

441 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ กจ 9196 นศ../1-10 พ.ย 
60

884.07                 884.07                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 884.07 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                884.07 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001831231 ๒๗ พ.ย. ๖๐

442 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ  บง 6565 นศ./1-10พ.ย 
60

668.41                 668.41                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 668.41 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                668.41 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001830601 ๒๗ พ.ย. ๖๐

443 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ  กน 9036 นศ./1-10  พ.ย
 60

527.82                 527.82                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 527.82 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                527.82 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001831452 ๒๗ พ.ย. ๖๐

444 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ 4 กพ 7584 กทม./1-10
พ.ย 60

723.33                 723.33                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 723.33 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                723.33 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001832162 ๒๗ พ.ย. ๖๐

445 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ 3 กร 7992 กทม./1-10 
พ.ย 60

1,527.03              1,527.03              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,527.03 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,527.03 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001832636 ๒๗ พ.ย. ๖๐

446 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ  2 กจ 175 กทม./1-10 พ.ย
 60

1,204.74              1,204.74              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,204.74 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,204.74 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001831021 ๒๗ พ.ย. ๖๐

447 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ 4 กฐ 3387 กทม./1-10 
พ.ย 60

750.12                 750.12                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 750.12 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                750.12 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001832078 ๒๗ พ.ย. ๖๐

448 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ 4 กฐ 3392 กทม../1-10 
พ.ย60

1,152.36              1,152.36              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,152.36 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,152.36 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001830781 ๒๗ พ.ย. ๖๐
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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

449 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ กพ 7214 นศ./1-10 พ.ย 
60

1,285.92              1,285.92              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,285.92 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,285.92 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001832790 ๒๗ พ.ย. ๖๐

450 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ 4 กจ 7723 กทม./1-10 
พ.ย 60

1,440.45              1,440.45              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,440.45 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,440.45 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001831077 ๒๗ พ.ย. ๖๐

451 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ  1 กฺฮ 6626 กทม../1-10 
พ.ย 60

1,794.93              1,794.93              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,794.93 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,794.93 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001831410 ๒๗ พ.ย. ๖๐

452 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ 4 กจ 7723 กทม./1-10 
พ.ย 60

776.91                 776.91                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 776.91 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                776.91 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001832296 ๒๗ พ.ย. ๖๐

453 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ กน 1698 นศ. 
ปฏบิติังาน กฟจ.พง.

1,048.80              1,048.80              ตกลงราคา หจก.ไมตรีกิจ               1,048.80 หจก.ไมตรีกิจ              1,048.80 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001838093 ๒๗ พ.ย. ๖๐

454 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ นช 303 นศ./1-10 พ.ย 60 1,446.66              1,446.66              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,446.66 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,446.66 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001832752 ๒๗ พ.ย. ๖๐

455 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ  บง 6865 นศ./1-10 พ.ย 
60

1,380.11              1,380.11              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,380.11 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,380.11 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001830413 ๒๗ พ.ย. ๖๐

456 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ  82-2816 นศ./1-10 พ.ย 
60

1,251.87              1,251.87              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,251.87 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,251.87 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001830446 ๒๗ พ.ย. ๖๐

457 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ  81-6158 นศ./1-10 พ.ย 
60

4,531.77              4,531.77              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              4,531.77 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             4,531.77 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001830377 ๒๗ พ.ย. ๖๐

458 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ 4 กฐ 4202 กทม./1-10 
พ.ย 60

1,527.03              1,527.03              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,527.03 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,527.03 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001832256 ๒๗ พ.ย. ๖๐

459 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ 4 กฐ 4202 กทม/1-10 
พ.ย 60

1,553.82              1,553.82              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,553.82 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,553.82 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001832975 ๒๗ พ.ย. ๖๐

460 ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์ ค่าปา้ยไวนิล"บริจาคโลหติ"/ผสส.กอก.ต.2 4,182.00              4,182.00              ตกลงราคา แต้มสี ปร้ินทแ์อนด์ไซน์               4,182.00 แต้มสี ปร้ินทแ์อนด์ไซน์              4,182.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001834515 ๒๗ พ.ย. ๖๐

461 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา 13913-12658=1255 
น./ผบห.ต.2

36,962.50            36,962.50            ตกลงราคา ส านักงานประปา
นครศรีธรรมราช

            36,962.50 ส านักงานประปา
นครศรีธรรมราช

           36,962.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001833954 ๒๗ พ.ย. ๖๐

462 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปาหมายเลข243959-8 
ด.ตค.2560

3,324.00              3,324.00              ตกลงราคา การประปาส่วนภมูิภาค สาขา
ตะกั่วปา่

              3,324.00 การประปาส่วนภมูิภาค สาขา
ตะกั่วปา่

             3,324.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001835965 ๒๗ พ.ย. ๖๐

463 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปาหมายเลข243959-8 
ด.พย.2560

488.00                 488.00                 ตกลงราคา การประปาส่วนภมูิภาค สาขา
ตะกั่วปา่

                 488.00 การประปาส่วนภมูิภาค สาขา
ตะกั่วปา่

                488.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001836276 ๒๗ พ.ย. ๖๐

464 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปาสฟฟ.ตป.หมายเลข
013930-4 ด.พย.2560

360.00                 360.00                 ตกลงราคา การประปาส่วนภมูิภาค สาขา
ตะกั่วปา่

                 360.00 การประปาส่วนภมูิภาค สาขา
ตะกั่วปา่

                360.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001836519 ๒๗ พ.ย. ๖๐

465 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-378636 ต.ค.60/.ต.2 63.00                   63.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    63.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   63.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001835393 ๒๗ พ.ย. ๖๐

466 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-378261 ต.ค.60/.ต.2 675.00                 675.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  675.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 675.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001835410 ๒๗ พ.ย. ๖๐

467 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์075-378341 ต.ค.60/
ผพอ.กอก.ต.2

144.00                 144.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  144.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 144.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001835355 ๒๗ พ.ย. ๖๐

468 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าใช้บริการโทรศัพทส์นง.ด.
10/60-077-431322 สฟฟ.

36.00                   36.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    36.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   36.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001836284 ๒๗ พ.ย. ๖๐

469 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์076-491253 ปจด.กย.60 69.00                   69.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    69.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   69.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001837571 ๒๗ พ.ย. ๖๐

470 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์076-491253 ปจด.สค.60 3.00                     3.00                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      3.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                     3.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001837621 ๒๗ พ.ย. ๖๐

471 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. ค่าอุปกรณ์ซ่อมแซมหอ้งน้ า/โสภา 4,000.00              4,000.00              ตกลงราคา บริษัท นานาวัสดุภณัฑ์ 
(1993) จ ากัด

              4,000.00 บริษัท นานาวัสดุภณัฑ์ 
(1993) จ ากัด

             4,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001833997 ๒๗ พ.ย. ๖๐

472 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. ค่าแรงเปล่ียนเคร่ืองสุขภณัฑ์ใน สนง./
สนธยา

500.00                 500.00                 ตกลงราคา นายสนธยา แก้วทองค า                  500.00 นายสนธยา แก้วทองค า                 500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001834147 ๒๗ พ.ย. ๖๐

473 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุเคร่ืองเขียน/ผบก.กอก.ต.2 3,677.57              3,677.57              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

              3,677.57 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรุงไทยเป
เปอร์

             3,677.57 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001841062 ๒๘ พ.ย. ๖๐

474 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสุส านักงาน(ผผร) 4,442.06              4,442.06              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง               4,442.06 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิม จี่ เซ้ง              4,442.06 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001838965 ๒๘ พ.ย. ๖๐

475 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสารประจ ากองซ้ือขายไฟฟ้า 1,314.50              1,314.50              ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ               1,314.50 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ              1,314.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001843090 ๒๘ พ.ย. ๖๐

476 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ผงป.กซข.ต.2 1,789.50              1,789.50              ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ               1,789.50 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ              1,789.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001843090 ๒๘ พ.ย. ๖๐

477 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ผบข.กซข.ต.2 1,326.00              1,326.00              ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ               1,326.00 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ              1,326.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001843090 ๒๘ พ.ย. ๖๐

478 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ผศผ.กซข.ต.2 57.50                   57.50                   ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                    57.50 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                   57.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001843090 ๒๘ พ.ย. ๖๐

479 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ผซฟ.กซข.ต.2 282.50                 282.50                 ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                  282.50 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                 282.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001843090 ๒๘ พ.ย. ๖๐

480 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ผบน.กซข.ต.2 599.50                 599.50                 ตกลงราคา นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                  599.50 นายโชคชัย  ปรีชาโชติ                 599.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001843090 ๒๘ พ.ย. ๖๐

481 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุส านักงาน/อนุมติ...อก.รท.ต.2  
ลว.28พย.60

2,331.78              2,331.78              ตกลงราคา บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบวิชั่น 
ซิสเทม

              2,331.78 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบวิชั่น 
ซิสเทม

             2,331.78 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001843036 ๒๘ พ.ย. ๖๐

482 ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน ค่าบ ารุงรักษาสวน 660.00                 660.00                 ตกลงราคา นายสมศักด์ิ  รอดภยั                  660.00 นายสมศักด์ิ  รอดภยั                 660.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001839073 ๒๘ พ.ย. ๖๐

483 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าพันธุไ์ม-้ปรับปรุงภมูิทศัน์ สฟฟ.ภก.3 45,100.00            45,100.00            ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสวนลิพอน             45,100.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสวนลิพอน            45,100.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001839278 ๒๘ พ.ย. ๖๐

484 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าจ้างปรับปรุงภมูิทศัน์ สฟฟ.ภก.3 24,020.00            24,020.00            ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสวนลิพอน             24,020.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสวนลิพอน            24,020.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001839327 ๒๘ พ.ย. ๖๐

485 ค่าบ ารุงฯบริเวณ สนง. ค่าน ้ายาก าจัดวัชพืช 840.00                 840.00                 ตกลงราคา นายสมศักด์ิ  รอดภยั                  840.00 นายสมศักด์ิ  รอดภยั                 840.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001839073 ๒๘ พ.ย. ๖๐

486 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ กง.5163 นศ.
ตรวจสอบมิเตอร์ AMR

564.48                 564.48                 ตกลงราคา บริษัท ป.มายะการ จ ากัด                  564.48 บริษัท ป.มายะการ จ ากัด                 564.48 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001841149 ๒๘ พ.ย. ๖๐

487 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ กง 5163 นศ.ตรวจสอบ
มิเตอร์

1,149.72              1,149.72              ตกลงราคา บริษัท แสตนดาร์ดออยล์ 
(1990)

              1,149.72 บริษัท แสตนดาร์ดออยล์ 
(1990)

             1,149.72 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001844228 ๒๘ พ.ย. ๖๐

หนา้ที ่29 จาก 31



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

488 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามัน 4 กย 7195 กทม. ส ารวจ
อุปกรณ์ปอ้งกัน

971.99                 971.99                 ตกลงราคา หจก.หว้ยยอด เอสทพีี เซอร์วิส                  971.99 หจก.หว้ยยอด เอสทพีี เซอร์วิส                 971.99 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001842983 ๒๘ พ.ย. ๖๐

489 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 81-6418 นศ. 724.46                 724.46                 ตกลงราคา บริษัท แสตนดาร์ดออยล์ 
(1990)

                 724.46 บริษัท แสตนดาร์ดออยล์ 
(1990)

                724.46 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001844189 ๒๘ พ.ย. ๖๐

490 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์ ผค-1836 นศ.
ตรวจสอบบ ารุงรักษา LBS

850.47                 850.47                 ตกลงราคา บริษัท ป.มายะการ จ ากัด                  850.47 บริษัท ป.มายะการ จ ากัด                 850.47 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001841369 ๒๘ พ.ย. ๖๐

491 คชจ.อบรมฯ - นอกแผนค่าแก๊ส,ถังดับเพลิง,น้ ามันพืช,น้ ามันอบรม
ดับเพลิงฯ

2,878.50              2,878.50              ตกลงราคา นางวรรณา โกยกุล               2,878.50 นางวรรณา โกยกุล              2,878.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001845031 ๒๘ พ.ย. ๖๐

492 คชจ. ประชุมชี้แจง เคร่ืองด่ืม-ของว่าง ประชุมเตรียมความ
พร้อมสนง.ใหม่

450.00                 450.00                 ตกลงราคา นางชยุดา  สิทธาคม                  450.00 นางชยุดา  สิทธาคม                 450.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001843655 ๒๘ พ.ย. ๖๐

493 คชจ. ประชุมชี้แจง ค่าที่พักจ่ายจริง 2,242.99              2,242.99              ตกลงราคา บ.หาดทอง (หาดใหญ)่ จก.               2,242.99 บ.หาดทอง (หาดใหญ)่ จก.              2,242.99 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001843862 ๒๘ พ.ย. ๖๐

494 ค่าน้ าประปา ค่าน ้าประปา ตุ.ค.60 (สฟฟ.ปต.) 1,230.50              1,230.50              ตกลงราคา ส านักงานประปาภเูก็ต               1,230.50 ส านักงานประปาภเูก็ต              1,230.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001841846 ๒๘ พ.ย. ๖๐

495 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าบริการใช้โทรศัพท0์75263310 15.00                   15.00                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    15.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   15.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001843348 ๒๘ พ.ย. ๖๐

496 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์076-450876 ก.ย.60 8.55                     8.55                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      8.55 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                     8.55 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001843676 ๒๘ พ.ย. ๖๐

497 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์076-450876 ต.ค.60 8.55                     8.55                     ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                      8.55 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                     8.55 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001844288 ๒๘ พ.ย. ๖๐

498 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์076-346309 24.34                   24.34                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    24.34 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   24.34 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001843433 ๒๘ พ.ย. ๖๐

499 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์076-333365 10.09                   10.09                   ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                    10.09 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                   10.09 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001843387 ๒๘ พ.ย. ๖๐

500 ค่าวัสดุส านักงาน ผ้าหมีกซัมซุง MLT-D307L,D116L/
ผบก.ต.2

7,635.51              7,635.51              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              7,635.51 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             7,635.51 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001848882 ๒๙ พ.ย. ๖๐

501 ค่าวัสดุเบด็เตล็ดฯ ค่าซ้ือวัสดุเบด็เตล็ด/บรรพต 1,107.48              1,107.48              ตกลงราคา บริษัทโฮมโปรดักส์               1,107.48 บริษัทโฮมโปรดักส์              1,107.48 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001847488 ๒๙ พ.ย. ๖๐

502 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท0์75-378226ประจ าเดือน 
ต.ค.2560/ประจ ากซข.

201.00                 201.00                 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                  201.00 บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)                 201.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001851754 ๒๙ พ.ย. ๖๐

503 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพทป์ระจ าเดือนต.ค. 60 
076-582175

142.50                 142.50                 ตกลงราคา บริษัททโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                  142.50 บริษัททโีอท ีจ ากัด(มหาชน)                 142.50 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001850453 ๒๙ พ.ย. ๖๐

504 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าหมึก ผปช.(มิชชั่น) 13,600.00            13,600.00            ตกลงราคา บริษัท มิชชั่น อินโฟ เทคโนโลยี             13,600.00 บริษัท มิชชั่น อินโฟ เทคโนโลยี            13,600.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001858078 ๓๐ พ.ย. ๖๐

505 ค่าวัสดุส านักงาน ผงหมึกBrotherรุ่นMFC-7450จ านวน2
ตลับ@1900บ./กซข.ต.2

3,551.40              3,551.40              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

              3,551.40 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไฮเทคออโต
เมชั่น

             3,551.40 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001868211 ๓๐ พ.ย. ๖๐

506 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ กง 8673 นศ. 1,443.42              1,443.42              ตกลงราคา บริษัท แสตนดาร์ดออยล์ 
(1990)

              1,443.42 บริษัท แสตนดาร์ดออยล์ 
(1990)

             1,443.42 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001868691 ๓๐ พ.ย. ๖๐

507 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถยนต์  ธว419 กทม ใช้
ราชการภเุก็ต

1,104.93              1,104.93              ตกลงราคา บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

              1,104.93 บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด

             1,104.93 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001859203 ๓๐ พ.ย. ๖๐

508 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีนรถ กจ 3996 นศ. /1-10พ.ย 
60

937.65                 937.65                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 937.65 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                937.65 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001856175 ๓๐ พ.ย. ๖๐

509 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามัน ฝปบ. ประจ า 21-31 ต.ค.60l 
4 กพ 7581 กทม

1,649.97              1,649.97              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,649.97 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,649.97 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001856553 ๓๐ พ.ย. ๖๐

510 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามัน ฝปบ. ประจ า 21-31 ต.ค.60l 
4 กพ 7593 กทม

1,519.02              1,519.02              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,519.02 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,519.02 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001856958 ๓๐ พ.ย. ๖๐

511 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามัน ฝปบ. ประจ า 21-31 ต.ค.60l1
 กธ 6626 กทม

1,388.07              1,388.07              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,388.07 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,388.07 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001855125 ๓๐ พ.ย. ๖๐

512 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามัน ฝปบ. ประจ า 21-31 ต.ค.60l6
 กบ 7194 กทม

1,178.55              1,178.55              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,178.55 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,178.55 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001855744 ๓๐ พ.ย. ๖๐

513 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามัน ฝปบ. ประจ า 21-31 ต.ค.60l 
4 กจ 7723 กทม

1,414.26              1,414.26              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,414.26 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,414.26 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001857209 ๓๐ พ.ย. ๖๐

514 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 6 กบ 7194 กทม. 1,399.67              1,399.67              ตกลงราคา บริษัทโตโอ จ ากัด               1,399.67 บริษัทโตโอ จ ากัด              1,399.67 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001872522 ๓๐ พ.ย. ๖๐

515 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามัน ฝปบ. ประจ า 21-31 ต.ค.60l 
กน 1698 นศ

1,073.79              1,073.79              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,073.79 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,073.79 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001855652 ๓๐ พ.ย. ๖๐

516 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามัน ฝปบ. ประจ า 21-31 ต.ค.60l6
 กบ 7191 กทม

838.08                 838.08                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 838.08 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                838.08 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001855081 ๓๐ พ.ย. ๖๐

517 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามัน ฝปบ. ประจ า 21-31 ต.ค.60l 
6 กบ 7191 กทม.

1,414.26              1,414.26              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,414.26 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,414.26 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001857005 ๓๐ พ.ย. ๖๐

518 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ 81-6418 นศ. 774.42                 774.42                 ตกลงราคา บริษัท แสตนดาร์ดออยล์ 
(1990)

                 774.42 บริษัท แสตนดาร์ดออยล์ 
(1990)

                774.42 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001868677 ๓๐ พ.ย. ๖๐

519 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามัน ฝปบ. ประจ า 21-31 ต.ค.60l 
กน 1391 นศ

733.32                 733.32                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 733.32 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                733.32 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001855408 ๓๐ พ.ย. ๖๐

520 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามัน ฝปบ. ประจ า 21-31 ต.ค.60l 
กจ 4628 นศ

419.04                 419.04                 ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                 419.04 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

                419.04 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001855506 ๓๐ พ.ย. ๖๐

521 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามัน ฝปบ. ประจ า 21-31 ต.ค.60l 
กน 1391 นศ

1,440.45              1,440.45              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,440.45 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,440.45 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001856789 ๓๐ พ.ย. ๖๐

522 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ าทะเบยีน กจ-4628 นศ (ตรวจสอบ
รีโครสเซอร์)

760.20                 760.20                 ตกลงราคา บริษัทน้ ามันจอมขวัญ จ ากัด                  760.20 บริษัทน้ ามันจอมขวัญ จ ากัด                 760.20 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001875373 ๓๐ พ.ย. ๖๐

523 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ กน-1705 นศ.-งานส ารวจ
เปล่ียนทดแทนDFP100

1,071.20              1,071.20              ตกลงราคา หจก.บา้นส้องเอเชีย               1,071.20 หจก.บา้นส้องเอเชีย              1,071.20 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001863726 ๓๐ พ.ย. ๖๐

524 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ทะเบยีน4 กย 7336 กทม. /กิตติศักด์ิ/
โครงข่ายไม่ชัดเ

1,676.16              1,676.16              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,676.16 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,676.16 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001856184 ๓๐ พ.ย. ๖๐

525 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ กพ 6033 นศ. 1,149.39              1,149.39              ตกลงราคา บริษัท แสตนดาร์ดออยล์ 
(1990)

              1,149.39 บริษัท แสตนดาร์ดออยล์ 
(1990)

             1,149.39 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001868704 ๓๐ พ.ย. ๖๐

526 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามันรถ กพ 6033 นศ. 1,492.15              1,492.15              ตกลงราคา บริษัท แสตนดาร์ดออยล์ 
(1990)

              1,492.15 บริษัท แสตนดาร์ดออยล์ 
(1990)

             1,492.15 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001868713 ๓๐ พ.ย. ๖๐
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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

527 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหฯ ค่าน้ ามัน ฝปบ. ประจ า 21-31 ต.ค.60l 
กพ 6033 นศ

1,623.78              1,623.78              ตกลงราคา บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

              1,623.78 บริษัทซัสโก้ จ ากัด(มหาชน)
สาขานาพรุ

             1,623.78 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 2001855700 ๓๐ พ.ย. ๖๐

528 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

529 เคร่ืองพิมพ์บาร์โคด(พิมพ์สติกเกอร์) 20,500.00            20,500.00            ตกลงราคา บริษัท นิดา อิเล็คทริค ไฮท ์เท
สเตอร์ จ ากัด

            20,500.00 บริษัท นิดา อิเล็คทริค ไฮท ์เท
สเตอร์ จ ากัด

           20,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000141426 ๑๔ พ.ย. ๖๐

530 อุปกรณ์ปฏบิติังานถ่ายภาพและถ่ายวีดีโอ 82,149.53            82,149.53            ตกลงราคา บ.เวิลด์คาเมร่ากรุ๊ป จก.             82,149.53 บ.เวิลด์คาเมร่ากรุ๊ป จก.            82,149.53 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000144386 ๒๐ พ.ย. ๖๐

531 ฉากกั้นหอ้ง(Partition)พร้อมอุปกรณ์ 7,476.64              7,476.64              ตกลงราคา นครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์               7,476.64 นครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์              7,476.64 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000144809 ๒๑ พ.ย. ๖๐

532 จัดซ้ือโต๊ะพร้อมเก้าอี้ 14,018.69            14,018.69            ตกลงราคา บริษัทป.รุ่งโรจน์ วินเนอร์ จ ากัด             14,018.69 บริษัทป.รุ่งโรจน์ วินเนอร์ จ ากัด            14,018.69 เปน็ราคาที่เหมาะสมที่สุด 5000149231 ๓๐ พ.ย. ๖๐
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