แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กุมภาพันธ์
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

1

ค่าเชื้ อเพลิงพาหนะ

165,385.14

165,385.14

ตกลงราคา

2

ค่าวัสดุสานักงาน

16,950.00

16,950.00

ตกลงราคา

3

ค่าน้ าประปา

6,602.97

6,602.97

ตกลงราคา

4

ค่าโทรศัพท์

4,208.10

4,208.10

ตกลงราคา

5

ค่าไปรษณี ย ์

2,126.00

2,126.00

ตกลงราคา

จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน

6

งบผูใ้ ช้ไฟ 2559 (ครั้งที่ 70)

ก.1 นงค(กส)
ลว 30 ม.ค. 60

470,068.00

470,068.00

ตกลงราคา

รายชื่ อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ

และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรื อข้ อตกลงในการซื้อหรื อจ้ าง

เอกสารจ่ายเงิน
ห้างหุ ้นส่ วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม ห้างหุ ้นส่ วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม
สิ นค้าได้มาตรฐาน
2500181210/21.02.2017
ราคา 165,385.14 บาท
ราคา 165,385.14 บาท
อยูใ่ กล้สานักงาน
2500251183/28.02.2017
ของมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
UP.SERVICE
UP.SERVICE
เอกสารจ่ายเงิน
ราคา 16,950.00 บาท
ราคา 16,950.00 บาท
มีบริ การจัดส่ ง รวดเร็ ว 2500162351/16.02.2017
การประปาส่ วนภูมิภาค อ.หนองแค การประปาส่วนภูมิภาค อ.หนองแค
เอกสารจ่ายเงิน
จาหน่ายประปา
ราคา 6,602.97 บาท
ราคา 6,602.97 บาท
2500148055/10.02.2017
บริ ษทั ทีโอที จากัด
บริ ษทั ทีโอที จากัด
เอกสารจ่ายเงิน
ให้บริ การด้านการสื่ อสาร
ราคา 4,208.10 บาท
ราคา 4,208.10 บาท
2500249190/28.02.2017
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด

บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด

ราคา 2,126.00 บาท

ราคา 2,126.00 บาท

บ.โฟร์ พลัส อีเล็คทริ คอล

บ.โฟร์ พลัส อีเล็คทริ คอล

ราคาที่เสนอ 467,170.40
หจก.เจ.ดี.เอ็ม.เอส. ซัพพลาย
ราคาที่เสนอ 491,016.00

อยูใ่ นพื้นที่ ที่ให้บริ การ

เลขที่เอกสาร 2000182982
ลว. 09.02.2017

ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เลขที่ใบสัง่ ซื้อ /จ้าง 3001251487

ราคาที่เสนอ 467,170.40 ตามที่ตอ้ งการ และราคาที่เสนอ วันที่ 07/02/2017
ต่ากว่าราคากลาง

เลขที่เอกสาร 5200016918
ลว. 23.02.2017

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กุมภาพันธ์
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

งบผูใ้ ช้ไฟ 2559 (ครั้งที่ 70)

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ

และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

71,422.00

71,422.00

ตกลงราคา

ก.1 นงค(กส)

ราคาที่เสนอ 69,700.00

19,500.00

ตกลงราคา

7,760.00

7,760.00

ตกลงราคา

31,000.00

31,000.00

ตกลงราคา

11 ค่าจ้างเหมาจดหน่วยมิเตอร์ 139,931.99

139,931.99

ตกลงราคา

26,687.00

ตกลงราคา

10

12

ค่าซ่อมยานพาหนะ
ทะเบียน 96-3976 กทม.
ค่าเปลี่ยนยางล้อรถ
ทะเบียน 81-4425 ปทุมธานี

ค่าจ้างเหมาติดตั้ง สับเปลี่ยนมิเตอร์

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรื อข้ อตกลงในการซื้อหรื อจ้ าง

26,687.00

วันที่ 14/02/2017
เลขที่เอกสาร 5200016918

ราคาที่เสนอ 61,090.00
19,500.00

9

ราคาที่เสนอ 69,700.00 มาตรฐานของ กฟภ.

บ.ซิ สเต็ม 3 จากัด

ลว 30 ม.ค. 60
8 ค่าจ้างเหมาขนส่งเสา คอร.

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

บ.ฟรี ไซซ อีเลคตริ ค แมนูแฟคเจอริ่ ง จากัด บ.ฟรี ไซซ อีเลคตริ ค แมนูแฟคเจอริ่ ง จากัด สิ นค้ามีคุณภาพ เป็ นไปตาม เลขที่ใบสัง่ ซื้อ /จ้าง 3001253384

จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน

7

รายชื่ อผู้เสนอราคา

ลว. 23.02.2017

นายสักชัย เลิศหล้า

นายสักชัย เลิศหล้า

เคยปฏิบตั ิงานให้ กฟภ.

เลขที่เอกสาร 2000174136

ราคา 19,500.00 บาท

ราคา 19,500.00 บาท

และมีผลงานที่ดี

ลว. 08.02.2017

สิ นคาร์ แคร์

สิ นคาร์ แคร์

ผลงานมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เลขที่เอกสารการจ่ายเงิน

ราคา 7,760.00 บาท

ราคา 7,760.00 บาท

ตามที่ตอ้ งการ

ก.เซอร์ วิสณ์

ก.เซอร์ วิสณ์

ผลงานมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เลขที่เอกสารการจ่ายเงิน

ราคา 31,000.00 บาท

ราคา 31,000.00 บาท

ตามที่ตอ้ งการ

บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด

บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด

ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม

ราคา 139,931.99 บาท

ราคา 139,931.99 บาท

มาตรฐานของ กฟภ.

นายเฉลิมชัย มานะสิ ทธิ์สิริ

นายเฉลิมชัย มานะสิ ทธิ์ สิ ริ

เสนอราคาต่ากว่าราคากลาง

เอกสารจ่ายเงิน

ราคา 26,687.00 บาท

ราคา 26,687.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กฟภ. กาหนด

2500133106/08.02.2017

2500120664 ลว. 06.02.2017
2500127667 ลว. 06.02.2017
เอกสารจ่ายเงิน
2500186530/22.02.2017

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กุมภาพันธ์
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง
13 ค่าจ้างเหมาตัด - ต่อกลับมิเตอร์

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

50,680.00

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง
50,680.00

ตกลงราคา

จ้างเหมาบุคคลภายนอก
14

ทาความสะอาดสานักงาน 121,338.00

121,338.00

ตกลงราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ

และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง
นายบุญเลิศ บุญสาน

คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

ราคา 50,680 บาท

ราคา 50,680 บาท

กฟภ. กาหนด

หจก. ตะวันนา 1980

หจก. ตะวันนา 1980

เคยปฏิบตั ิงานให้ กฟภ.

ก.1 นงค(กส)
ลว 27 ม.ค. 60

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรื อข้ อตกลงในการซื้อหรื อจ้ าง

เอกสารจ่ายเงิน
2500127538/07.02.2017
สัญญาจ้างเลขที่ สจ.004/2560

ราคาที่เสนอ 121,338.00 ราคาที่เสนอ 121,338/12เดือน/1คน มีผลงานที่ดี และเสนอราคา ลว. 20 ก.พ.60
ต่ากว่าราคากลาง
สัญญาจ้างเลขที่ สจ.005/2560
ราคาที่เสนอ 368,508.00 ราคาที่เสนอ 368,508/12เดือน/2คน และเสนอราคาต่ากว่าราคากลาง ลว. 20 ก.พ.60

บ.รักษาความปลอดภัย แพะพญานพคุณ จากัด บ.รักษาความปลอดภัย แพะพญานพคุณ จากัด เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนด

368,508.00

368,508.00

ตกลงราคา

บ.พีเอสที คอนกรี ต จากัด

จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรี ต
งบงานขยายเขตฯ ปี 2559 (ครั้งที่ 46)

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

นายบุญเลิศ บุญสาน

กฟอ.หนองแค

จ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยสานักงาน
15 กฟอ.หนองแค

16

รายชื่ อผู้เสนอราคา

99,760.00

99,760.00

ตกลงราคา

ราคาที่เสนอ 99,760.00
หจก.ลพบุรีคอนกรี ต(1992)
ราคาที่เสนอ 101,080.00

บ.พีเอสที คอนกรี ต จากัด

ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เลขที่ใบสัง่ ซื้อ /จ้าง 3001251503

ราคาที่เสนอ 99,760.00 ตามที่ตอ้ งการ และราคาที่เสนอ วันที่ 07/02/2017
ต่ากว่าราคากลาง

เลขที่เอกสารการจ่ายเงิน
2500352030 ลว. 21.03.2017

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กุมภาพันธ์
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

งบผูใ้ ช้ไฟ 2559 (ครั้งที่ 70)

459,998.00

459,998.00

ตกลงราคา

ก.1 นงค(กส)

และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

ราคาที่เสนอ 459,998.00

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรื อข้ อตกลงในการซื้อหรื อจ้ าง

ราคาที่เสนอ 459,998.00 ตามที่ตอ้ งการ และราคาที่เสนอ วันที่ 20/02/2017
ต่ากว่าราคากลาง

ราคาที่เสนอ 486,513.00

จ้างเหมางานขยายเขตฯ
18

และราคาที่เสนอ

บ.ธนัตพร การค้า จากัด

ลว 8 ก.พ. 60
กฟอ.หนองแค-ม/ป.250x2

ผู้ได้รับการคัดเลือก

หจก.ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์ วิส จากัด หจก.ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์ วิส จากัด ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เลขที่ใบสัง่ ซื้อ /จ้าง 3001255851

จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน

17

รายชื่ อผู้เสนอราคา

นายสักชัก เลิศหล้า
106,650.81

106,650.81

ตกลงราคา

ราคาที่เสนอ 105,170.00

2500336402 ลว. 16.03.2017
นายสักชัก เลิศหล้า

ก.1 นงค(กส)

มีคุณสมบัติตามที่ กฟภ.กาหนด เลขที่ใบสัง่ ซื้อ /จ้าง 3001250705

ราคาที่เสนอ 105,170.00 และราคาที่เสนอต่ากว่า

น.ส.รัชนี ธาราวาส

เควีเอ บ.พาสิ ริฯ ม.8 ต.หนองปลิง

เลขที่เอกสารการจ่ายเงิน

ราคากลาง

ราคาที่เสนอ 106,520.00

วันที่ 06/02/2017
เลขที่เอกสารการจ่ายเงิน
2500336393 ลว. 16.03.2017

ลว 30 ม.ค. 60
บ.พี เอส ที คอนกรี ต จากัด

จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรี ต

19

งบงานขยายเขตฯ ปี 2560

(ครั้งที่ 1)
ก.1 นงค(กส)/17 ก.พ. 60

181,866.00

181,866.00

ตกลงราคา

ราคาที่เสนอ 181,593.00
หจก. ลพบุรีคอนกรี ต (1992)
ราคาที่เสนอ 184,100.00

บ.พี เอส ที คอนกรี ต จากัด

ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เลขที่ใบสัง่ ซื้อ /จ้าง 3001258015

ราคาที่เสนอ 181,593.00 ตามที่ตอ้ งการ และราคาที่เสนอ วันที่ 24/02/2017
ต่ากว่าราคากลาง

เลขที่เอกสาร 5200034444
ลว. 05.04.2017

