
แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 
หน่วยงาน กฟอ.บางปะกง 

วันที่ 1-31 มกราคม 2559 
วิธีสอบราคา 

ที่ งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง/วิธีการประกาศ วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ (บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1 จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงขยาย บ.บุญธรรม 

จก. 
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงาน กฟภ. 
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP) 

547,208
บาท 

584,181.32 
บาท 

สอบ
ราคา 

- นายขุนช้าง ดําริห์ 
วงเงิน 570,728 บาท 
- หจก.หมื่นโวลท์การไฟฟ้า  
(โดยนายประจวบ วิริหายะ) 
วงเงิน 576,581 บาท 
- บ. พี.เอ็น.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์คอนสตรัคชั่น จก. 
วงเงิน 548,358 บาท 
- นายนพดล สาเกทอง 
วงเงิน 553,874 บาท 

บ. พี.เอ็น.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์คอนสตรัคชั่น จก. 
วงเงิน 547,208 บาท 

เสนอราคาต่ําสุดและมี
รายละเอียดถูกต้อง 

E-GP 58115082318 
ใบสั่งจ้าง จ.บปก.01/59 
ลว. 11 ม.ค.2559 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 
หน่วยงาน กฟอ.บางปะกง 

วันที่ 1-31 มกราคม 2559 
วิธีตกลงราคา 

ที่ งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง/วิธีการประกาศ วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ (บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
1 จัดซื้อวัสดุวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน

ประจําเดือน ธ.ค.2558 
8,781.09 

บาท 
8,781.09 บาท ตกลง

ราคา 
- หจก.ชลบุรี ว.พานิช 
วงเงิน 8,781.09 บาท 

หจก.ชลบุรี ว.พานิช 
วงเงิน 8,781.09 บาท 

สามารถจัดส่งสินค้า, มี
สินค้าที่เข้าโครงการ
ฉลากสีเขียว และไม่ต้อง
สํารองจ่ายเงินก่อน 

อนุมัติ ผจก.  
ลว.4 ม.ค.2559 

2 จ้างเหมาตัด-ต่อมิเตอร์ ประจําปี 2559 
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงาน กฟภ. 
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP) 

233,280 
บาท 

233,280 บาท ตกลง
ราคา 

- นายจักรกฤษณ์ คงเจริญ 
วงเงิน 39,600 บาท 
- นายวิชิต ติ๋นซิวอ๋อง 
วงเงิน 70,500 บาท 
- นายธนวัฒน์ สิทธิประเสริฐ 
วงเงิน 70,680 บาท 
- นายยงยศ เย็นใจ 
วงเงิน 52,500 บาท 

- นายจักรกฤษณ์ คงเจริญ 
วงเงิน 39,600 บาท 
- นายวิชิต ติ๋นซิวอ๋อง 
วงเงิน 70,500 บาท 
- นายธนวัฒน์ สิทธิประเสริฐ 
วงเงิน 70,680 บาท 
- นายยงยศ เย็นใจ 
วงเงิน 52,500 บาท 
 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ปฏิบัติงานด้านมิเตอร์
กับ กฟภ. และสามารถ
ปฏิบัติงานตามเขตพื้นที่ 
กฟอ.บปก. ได้ 

E-GP 59025036760 
สัญญา จ.บปก.01/59 , 
สัญญา จ.บปก.02/59 , 
สัญญา จ.บปก.03/59 
และสัญญา จ.บปก.
04/59 
ลว. 4 ม.ค.2559 

3 จ้างเหมาติดตั้ง, สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด, ย้าย
, ถอนคืนมิเตอร์แรงต่ํา ระบบ 1 เฟส และ
ระบบ 3 เฟส (ไม่รวมมิเตอร์ที่ใช้ร่วมซีที) 
ประจําปี 2559 
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงาน กฟภ. 
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP) 

227,785 
บาท 

227,785 บาท ตกลง
ราคา 

- นายโกสินทร์ เมฆทิม 
วงเงิน 64,735 บาท 
- นายสําราญ เชื้อชาวนา วงเงิน 
26,110 บาท 
- นายธนกร เมฆทิม  
วงเงิน 136,940 บาท 

- นายโกสินทร์ เมฆทิม 
วงเงิน 64,735 บาท 
- นายสําราญ เชื้อชาวนา 
วงเงิน 26,110 บาท 
- นายธนกร เมฆทิม  
วงเงิน 136,940 บาท 
 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ปฏิบัติงานด้านมิเตอร์
กับ กฟภ. และสามารถ
ปฏิบัติงานตามเขตพื้นที่ 
กฟอ.บปก. ได้ 

E-GP 59015065771 
สัญญา จ.บปก.06/59 , 
สัญญา จ.บปก.07/59 
และสัญญา จ.บปก.
05/59 
ลว. 5 ม.ค.2559 



แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 
หน่วยงาน กฟอ.บางปะกง 

วันที่ 1-31 มกราคม 2559 
               วิธีตกลงราคา 
ที่ งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง/วิธีการประกาศ วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อ/

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ (บาท) 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
4 จัดซื้อหางปลาเจาะรูสําหรับสายอลูมิเนียม 

95 ต.มม. และล่อฟ้า 24-26 เควี. 5 
กิโลแอมป์ 
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงาน กฟภ. 
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP) 

142,000 
บาท 

139,515 บาท ตกลง
ราคา 

- บ. พรีไซซ กรีน โปรดักส์ 
จก. 
วงเงิน 145,765 บาท 
- บ. เอส ที ท ีอิเลคทริค จก. 
วงเงิน 144,450 บาท 
- บ. เจพีซ ีอีเลก็ทริค คอร์ป 
จก. 
วงเงิน 142,000 บาท 

บ. เจพีซี อีเล็กทริค 
คอร์ป จก. 
วงเงิน 142,000 บาท 

จําหน่ายในราคาต่ํา 
ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน
และคุณสมบัติเป็นไป
ตามข้อกําหนด กฟภ. 

E-GP 59015024988 
PO 3001110253 
ลว. 5 ม.ค.2559 

5 จ้างเหมาบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าภายใน  
บ.พรอคเตอร์ฯ 

22,610 บาท 22,610 บาท ตกลง
ราคา 

- บ. เทอร์โมเทรเซอร์ จก. 
วงเงิน 22,610 บาท 

บ. เทอร์โมเทรเซอร์ จก. 
วงเงิน 22,610 บาท 

เสนอราคาต่ําสุดและมี
รายละเอียดถูกต้อง 

PO 3001112994 
ใบสั่งจ้าง จ.บปก.05/59 
ลว. 12 ม.ค.2559 

6 จ้างเหมาบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าภายใน  
บ.พรอคเตอร์ฯ 

68,000 บาท 68,000 บาท ตกลง
ราคา 

- บ. เทอร์โมเทรเซอร์ จก. 
วงเงิน 68,000 บาท 

บ. เทอร์โมเทรเซอร์ จก. 
วงเงิน 68,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุดและมี
รายละเอียดถูกต้อง 

PO 3001112994 
ใบสั่งจ้าง จ.บปก.06/59 
ลว. 12 ม.ค.2559 



แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 
หน่วยงาน กฟอ.บางปะกง 

วันที่ 1-31 มกราคม 2559 

              วิธีตกลงราคา 
ที่ งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง/วิธีการประกาศ วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อ/

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ (บาท) 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
7 จัดซื้อเสาตอม่อ คอร. ขนาด 

0.25x0.25x4.50 เมตร จํานวน 149 
ท่อน และ ขนาด 0.30x0.30x4.50 
เมตร จํานวน 40 ท่อน 
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงาน กฟภ. 
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP) 

288,640 
บาท 

288,640 บาท ตกลง
ราคา 

- บ.ทักษิณคอนกรีต จก.
(มหาชน) 
วงเงิน 310,620 บาท 
- บ. ยงสวัสดิ์ คอนสตรัคชั่น โปร
ดักส์ จก. 
วงเงิน 291,275 บาท 
- บ. เอส-คอน คอนกรีต จก. 
วงเงิน 288,640 บาท 

บ. เอส-คอน คอนกรีต จก. 
วงเงิน 288,640 บาท 

จําหน่ายในราคาต่ํา 
ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน
และคุณสมบัติเป็นไป
ตามข้อกําหนด กฟภ. 

E-GP 59015046523 
PO 3001112614  
ลว. 12 ม.ค.2559 

8 จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงขยาย บ.นิซเซอิ  
เทรดดื้ง(ไทยแลนด์) จก.  

56,422 บาท 56,422 บาท ตกลง
ราคา 

- นายขุนช้าง ดําริห์ 
วงเงิน 56,222 บาท 
- นายบัญชา เจริญวัฒนะ  
วงเงิน 57,655 บาท 
- นายนพดล สาเกทอง 
วงเงิน 58,085 บาท 

นายขุนช้าง ดําริห์ 
วงเงิน 56,222 บาท 

เสนอราคาต่ําสุดและมี
รายละเอียดถูกต้อง 

PO 3001115915 
ใบสั่งจา้ง จ.บปก.03/59 
ลว. 21 ม.ค.2559 



แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 
หน่วยงาน กฟอ.บางปะกง 

วันที่ 1-31 มกราคม 2559 
              วิธีตกลงราคา
ที่ งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง/วิธีการประกาศ วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อ/

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ (บาท) 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
9 จ้างเหมาบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าภายใน  

บ.ยูโรเปี้ยน สแนค ฟู้ด จํากัด 
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงาน กฟภ. 
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP) 

159,655.50 
บาท 

159,655.50 
บาท 

ตกลง
ราคา 

- บ. เทอร์โมเทรเซอร์ จก. 
วงเงิน 159,655.50 บาท 
- บ. บุญญากิจ เอ็นจิเนียริ่ง 
จก. 
วงเงิน 161,000 บาท 

บ. เทอร์โมเทรเซอร์ จก. 
วงเงิน 159,655.50 
บาท 

เสนอราคาต่ําสุดและมี
รายละเอียดถูกต้อง 

E-GP 59025005505 
ใบสั่งจ้าง จ.บปก.04/59, 
ลว. 26 ม.ค.2559 

10 จัดซื้อสลักเกลียวเอ็ม 16x400 มม., สลัก
ห่วงกลมเอ็ม 16x200 มม., สตับโบลท์
เอ็ม 24x600 มม., พีจี.คอนเนคเตอร์
สําหรับสายอลูมิเนีนม 25-95 ต.มม., 
หางปลาเจาะรูสาํหรับสายอลูมิเนียม 50 
ต.มม.,แร็ค 4x200 มม., ที่จับลูกรอกแรง
ต่ําแบบ ข (แบบ 53-2) และผงเชื่อม
สําหรับลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม. 
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงาน กฟภ. 
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP) 

272,800 
บาท 

257,309 บาท ตกลง
ราคา 

- บ.ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง 
จก. 
วงเงิน 294,350 บาท 
- บ.ชีพเทน เอ็นจิเนียริ่ง จก. 
วงเงิน 293,200 บาท 
- บ.เอเอ อีเลคทริไล จก. 
วงเงิน 297,950 บาท 
- หจก.ยูไนเต็ดเทรดดิ้ง แอนด์ 
เซอร์วิส 
วงเงิน 272,800 บาท 

หจก.ยูไนเต็ดเทรดดิ้ง แอนด์ 
เซอร์วิส 
วงเงิน 272,800 บาท 

จําหน่ายในราคาต่ํา 
ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน
และคุณสมบัติเป็นไป
ตามข้อกําหนด กฟภ. 

E-GP 59015078461 
PO 3001115296 
ลว. 27 ม.ค.2559 



แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 
หน่วยงาน กฟอ.บางปะกง 

วันที่ 1-31 มกราคม 2559 
              วิธีตกลงราคา
ที่ งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง/วิธีการประกาศ วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อ/

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ (บาท) 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
11 จัดซื้อเรือพร้อมเครื่องยนต์ 

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงาน กฟภ. 
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP) 

124,672.90 
บาท 

124,672.90 
บาท 

ตกลง
ราคา 

- หจก.สบายดีก่อสร้าง 555 
วงเงิน 124,672.90 บาท 
- หจก.ผาเจริญก่อสร้าง 
วงเงิน 142,056.07 บาท 
- หจก.ศรีสุขก่อสร้าง 
วงเงิน 135,514.02 บาท 

หจก.สบายดีก่อสร้าง 555 
วงเงิน 124,672.90 บาท 

เสนอราคาต่ําสุดและมี
รายละเอียดถูกต้อง 

E-GP 59025009948 
PO 3001118069 
ลว. 28 ม.ค.2559 

12 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ 
ประจําเดือน ม.ค.2559 
จํานวน 4,255 ลิตร 

85,382.53 
บาท 

85,382.53 
บาท 

ตกลง
ราคา 

ธ.เอกวรรณ์ 
วงเงิน 85,382.53  บาท 

ธ.เอกวรรณ์ 
วงเงิน 85,382.53 

ไม่ต้องสํารองจ่ายเงิน
ก่อน 

รายงานสรุปการใช้น้ํามัน
เชื้อเพลิงจากระบบ CMS 
ผกส. 


