แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน สิงหาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 สิ งหาคม 2560

ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซื้ อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เอกสารจ่ายเงิน
G03320170801000859-61/02.08.2017

ราคามาตรฐาน

G03320170816000945-47/17.08.2017
G03320170830001026-28/31.08.2017
เลขที่เอกสาร 2001190379

บาท

สิ นค้ามีคุณภาพ

ลว. 03.08.2017

บ.สมาร์ทคอม แอนด์ แอคเซสเซอร์รี จากัด บ.สมาร์ทคอม แอนด์ แอคเซสเซอร์รี จากัด

ราคามาตรฐาน

เลขที่เอกสาร 2001190645

ราคา

สิ นค้ามีคุณภาพ

ลว. 03.08.2017

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม

1 ค่าเชื้ อเพลิงพาหนะ

2 ค่าวัสดุสานักงาน
3 ค่าวัสดุสานักงาน

160,781.20

160,781.20

ตกลงราคา

7,950.00

7,950.00

ตกลงราคา

11,600.00

11,600.00

ตกลงราคา

4 ค่าน้ าประปา

3,982.50

3,982.50

ตกลงราคา

5 ค่าโทรศัพท์

5,594.65

5,594.65

ตกลงราคา

6 ค่าไปรษณี ย ์

2,339.00

2,339.00

ตกลงราคา

ราคา

160,781.20

บาท ราคา

ภูษิดา นานาภัณฑ์
ราคา

7,950.00
11,600.00

160,781.20

บาท

ภูษิดา นานาภัณฑ์
บาท ราคา
บาท ราคา

7,950.00
11,600.00

บาท

การประปาส่วนภูมิภาค อ.หนองแค การประปาส่วนภูมิภาค อ.หนองแค

ราคา

3,982.50

บริ ษทั ทีโอที จากัด
ราคา

5,594.65

บาท ราคา

3,982.50

บาท

บริ ษทั ทีโอที จากัด
บาท ราคา

5,594.65

บาท

บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด
ราคา

2,339.00

บาท ราคา

2,339.00

บาท

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

จาหน่ายประปา
ให้บริ การด้านการสื่ อสาร
อยูใ่ นพื้นที่ ที่ให้บริ การ

เลขที่เอกสาร 2001301386
ลว. 23.08.2017
เอกสารจ่ายเงิน
G03320170809000929/09.08.2017
เลขที่เอกสาร 2001221158
ลว. 08.08.2017

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน สิงหาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 สิ งหาคม 2560

ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง

7 ซื้ อหมึกพิมพ์

วงเงินที่
จะซื้ อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

20,700.00

20,700.00

ตกลงราคา

8 ค่าวัสดุสานักงาน

1,140.00

1,140.00

ตกลงราคา

9 ค่าวัสดุสานักงาน

2,660.00

2,660.00

ตกลงราคา

9,600.00

9,600.00

ตกลงราคา

45,500.00

45,500.00

ตกลงราคา

2,268.00

2,268.00

ตกลงราคา

10

11

12

ค่าเปลี่ยนยางรถยนต์
ทะเบียน บธ-321 สบ.
ค่าซ่อมไฮดรอลิก
ทะเบียน 85-6524 สบ.
ค่าบารุ งรักษายานพาหนะ
ทะเบียน กจ-3744 สบ.

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

UP.Service

UP.Service

ราคา

20,700.00

บาท ราคา

20,700.00

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

สิ นค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท มีบริ การจัดส่ ง รวดเร็ ว

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2001208894
ลว. 07.08.2017

บ.สมาร์ทคอม แอนด์ แอคเซสเซอร์รี จากัด บ.สมาร์ทคอม แอนด์ แอคเซสเซอร์รี จากัด

ราคามาตรฐาน

เลขที่เอกสาร 2001190745

ราคา

สิ นค้ามีคุณภาพ

ลว. 03.08.2017

ราคามาตรฐาน

เลขที่เอกสาร 2001182283

สิ นค้ามีคุณภาพ

ลว. 02.08.2017

1,140.00

บาท ราคา

ภูษิดา นานาภัณฑ์
ราคา

2,660.00

9,600.00

บาท

ภูษิดา นานาภัณฑ์
บาท ราคา

อนันต์การยาง
ราคา

1,140.00

2,660.00

บาท

อนันต์การยาง
บาท ราคา

9,600.00

มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
บาท ตามที่ตอ้ งการ

เลขที่เอกสาร 2001267941
ลว. 17.08.2017

หจก.อู่สมทรงการช่าง (2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง (2554) ผลงานมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001218411

ราคา

45,500.00

บาท ราคา

45,500.00

บาท ตามที่ตอ้ งการ

บริ ษทั สิ นคาร์ แคร์ ออโต้ เซอร์ วิส จากัด บริ ษทั สิ นคาร์ แคร์ ออโต้ เซอร์ วิส จากัด

ราคา

2,268.00

บาท ราคา

2,268.00

มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

ลว. 08.08.2017
เลขที่เอกสาร 2001184937

บาท ตามที่ตอ้ งการ และอยูใ่ นพื้นที่ ลว. 02.08.2017

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน สิงหาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 สิ งหาคม 2560

ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง

13 ค่าขนส่ งเสา คอร.

14

15

16

17

ค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่
ทะเบียน นข-2173 สบ.
ค่าบารุ งรักษายานพาหนะ
ทะเบียน 84-8516 สบ.
ค่าบารุ งรักษายานพาหนะ
ทะเบียน บล-6774 สบ.
ค่าเปลี่ยนหลอดไฟและแตร
ทะเบียน 84-8516 สบ.

18 ค่าจ้างเหมาตัด - ต่อกลับมิเตอร์

วงเงินที่
จะซื้ อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

13,000.00

13,000.00

ตกลงราคา

4,650.00

4,650.00

ตกลงราคา

1,780.00

1,780.00

ตกลงราคา

2,180.00

2,180.00

ตกลงราคา

920.00

920.00

ตกลงราคา

50,470.00

50,470.00

ตกลงราคา

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

นายกิตติ พวงจาปา

นายกิตติ พวงจาปา

ราคา

13,000.00

บาท ราคา

13,000.00

มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
บาท ตามที่ตอ้ งการ

บริ ษทั สิ นคาร์ แคร์ ออโต้ เซอร์ วิส จากัด บริ ษทั สิ นคาร์ แคร์ ออโต้ เซอร์ วิส จากัด

ราคา

4,650.00

บาท ราคา

4,650.00

1,780.00

บาท ราคา

1,780.00

2,180.00

บาท ราคา

2,180.00

920.00

บาท ราคา

นายบุญเลิศ บุญสาน
ราคา

50,470.00

920.00

50,470.00

เลขที่เอกสาร 2001185105

มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

เลขที่เอกสาร 2001185135

มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

เลขที่เอกสาร 2001185177

บาท ตามที่ตอ้ งการ และอยูใ่ นพื้นที่ ลว. 02.08.2017

นายบุญเลิศ บุญสาน

บาท ราคา

มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

บาท ตามที่ตอ้ งการ และอยูใ่ นพื้นที่ ลว. 02.08.2017

บริ ษทั สิ นคาร์ แคร์ ออโต้ เซอร์ วิส จากัด บริ ษทั สิ นคาร์ แคร์ ออโต้ เซอร์ วิส จากัด

ราคา

เลขที่เอกสาร 2001185064

บาท ตามที่ตอ้ งการ และอยูใ่ นพื้นที่ ลว. 02.08.2017

บริ ษทั สิ นคาร์ แคร์ ออโต้ เซอร์ วิส จากัด บริ ษทั สิ นคาร์ แคร์ ออโต้ เซอร์ วิส จากัด

ราคา

มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

ลว. 09.08.2017

บาท ตามที่ตอ้ งการ และอยูใ่ นพื้นที่ ลว. 02.08.2017

บริ ษทั สิ นคาร์ แคร์ ออโต้ เซอร์ วิส จากัด บริ ษทั สิ นคาร์ แคร์ ออโต้ เซอร์ วิส จากัด

ราคา

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2001222097

คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

บาท กฟภ. กาหนด

เลขที่เอกสาร 2001194942
ลว. 04.08.2017

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน สิงหาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 สิ งหาคม 2560

ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง

19 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง สับเปลี่ยนมิเตอร์

วงเงินที่
จะซื้ อหรื อจ้ าง
29,854.00

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง
เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป
สัญญาหรื อข้อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
นายเฉลิมชัย มานะสิ ทธิ์สิริ นายเฉลิมชัย มานะสิ ทธิ์ สิ ริ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001188357
29,854.00 ตกลงราคา
กาหนด
ราคา 29,854.00 บาท ราคา 29,854.00 บาท
ลว. 03.08.2017
รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
20 ค่าจ้างเหมาจดหน่วยมิเตอร์

134,989.40

134,989.40

ตกลงราคา

ซื้ อหมึกพิมพ์
Kyocere FS 1350 ND

20,000.00

20,000.00

ตกลงราคา

22 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง

9,590.00

9,590.00

ตกลงราคา

23 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง

792.00

792.00

ตกลงราคา

3,000.00

3,000.00

ตกลงราคา

21

24 ค่าถ่ายเอกสาร

ราคา

134,989.40

บาท ราคา

UP.Service
ราคา

20,000.00

บาท ราคา

ภูษิดา นานาภัณฑ์
ราคา

9,590.00
792.00

บาท ราคา

3,000.00

UP.Service

สิ นค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท มีบริ การจัดส่ ง รวดเร็ ว

20,000.00
9,590.00

บาท ราคา

792.00

บาท ตามที่กาหนด

3,000.00

เลขที่เอกสาร 2001296212
ลว. 22.08.2017
ลว. 02.08.2017

ราคามาตรฐาน สิ นค้ามีคุณภาพ เลขที่เอกสาร 2001189933
บาท ตามที่กาหนด

หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์

บาท ราคา

G03320170807300014/07.08.2017
G03320170818300015/18.08.2017

ราคามาตรฐาน สิ นค้ามีคุณภาพ เลขที่เอกสาร 2001184529

ธวัชชัยวัสดุภณั ฑ์

หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์
ราคา

บาท มาตรฐานของ กฟภ.

ภูษิดา นานาภัณฑ์

ธวัชชัยวัสดุภณั ฑ์
ราคา

134,989.40

เอกสารจ่ายเงิน

ลว. 03.08.2017

ราคามาตรฐาน และอยูใ่ นพื้นที่ เลขที่เอกสาร 2001227147
บาท ที่ให้บริ การ
ลว. 09.08.2017

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน สิงหาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 สิ งหาคม 2560

ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง

25 ค่ากรอบรู ป ร.10

วงเงินที่
จะซื้ อหรื อจ้ าง
2,243.00

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง
เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป
สัญญาหรื อข้อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
บริ ษทั ยินดีเครื่ องเขียน จากัด บริ ษทั ยินดีเครื่ องเขียน จากัด ราคามาตรฐาน และอยูใ่ นพื้นที่ เลขที่เอกสาร 2001270078
2,243.00 ตกลงราคา
ราคา 2,243.00 บาท ราคา 2,243.00 บาท
ลว. 17.08.2017
รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

บจก.เจแอนด์ซนั เอ็นจิเนี ยริ่ ง บจก.เจแอนด์ซนั เอ็นจิเนี ยริ่ ง ผลงานมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เลขที่สญ
ั ญา สจ.008/2560

จ้างเหมาปรับปรุ งระบบจาหน่าย

กฟอ.หนองแค-ใต้แนวสายส่ ง

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

728,606.59

728,606.59

สอบราคา ราคา

636,391.00

บาท ราคา

636,391.00

หจก.กิติอิเลคทริ ค เวิลด

115เควี ต่างระดับหนองแค26 สฟ.วังน้อย2 ช่วง2/4(B-C)

ราคา

ก.1 นงค(กส) ลว 20 มิ.ย. 60

640,184.50

บาท ตามที่ตอ้ งการ และราคาที่เสนอ วันที่ 11.08.2017
ต่ากว่าราคากลาง

บาท

บจก.อีโนวา เอ็นจิเนี ยริ่ ง แอนด์

คอนซัลแตนท์ช เซอร์ วิส
ราคา
กฟอ.หนองแค-ม/ป.250เควีเอ.
ธนโชติฯ โครงการ 5 ต.หนองแค

ก.1 นงค(กส) ลว 7 ส.ค. 60

บาท

นายกิตติ พวงจาปา

จ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตฯ
27

720,122.17

77,130.38

77,130.38

ตกลงราคา ราคา

77,100.00

นายกิตติ พวงจาปา
บาท ราคา

77,100.00

ผลงานมีคุณภาพ และราคา
บาท ที่เสนอ ต่ากว่าราคากลาง

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001316963
วันที่ 11.08.2017

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน สิงหาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 สิ งหาคม 2560

ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง

28

จัดซ่อมระบบไฮดรอลิค
รถยนต์ทะเบียน 98-0589 กทม.
ก.1 นงค(กส) ลว 11 ส.ค. 60

วงเงินที่
จะซื้ อหรื อจ้ าง
108,660.00

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง
เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป
สัญญาหรื อข้อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
บจก. ตวรรณเทคโนโลยี แอนด์เอ็นจิเนียริ่ ง บจก. ตวรรณเทคโนโลยี แอนด์เอ็นจิเนียริ่ ง ผลงานมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001321796
108,660.00 ตกลงราคา ราคา 108,660.00 บาท ราคา 108,660.00 บาท ตามที่กาหนด และราคาที่เสนอ วันที่ 22.08.2017
นายจ้อย พลอยพลาย
ไม่เกินกว่าราคากลาง
ราคา 132,359.00 บาท
รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

บริ ษทั เพชรแพรว มอเตอร์ จากัด

ราคา
จัดซื้ออุปกรณ์ชุดลากท่อร้อยสาย

เคเบิลใต้ดิน ประจาเครื่ องเจาะ
ดันท่อร้อยสาย
29
ก.1 นงค(กส) ลว 11 ส.ค. 60

114,600.00

บาท
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001321451
บาท ตามที่กาหนด และราคาที่เสนอ วันที่ 22.08.2017
ไม่เกินกว่าราคากลาง

บจก. ตวรรณเทคโนโลยี แอนด์เอ็นจิเนียริ่ ง บจก. ตวรรณเทคโนโลยี แอนด์เอ็นจิเนียริ่ ง

45,900.00

45,900.00

ตกลงราคา ราคา 45,900.00 บาท ราคา
นายจ้อย พลอยพลาย
ราคา 54,570.00 บาท

45,900.00

บริ ษทั เพชรแพรว มอเตอร์ จากัด

ราคา
จัดซ่อมระบบเบรกประจา
30

รถยนต์ทะเบียน 98-0589 กทม.

ก.1 นงค(กส) ลว 11 ส.ค. 60

55,000.00

บาท

บจก. ตวรรณเทคโนโลยี แอนด์เอ็นจิเนียริ่ ง บจก. ตวรรณเทคโนโลยี แอนด์เอ็นจิเนียริ่ ง

35,470.00

35,470.00

ตกลงราคา ราคา

35,470.00

บาท ราคา

35,470.00

ผลงานมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เลขที่ใบสัง่ ซื้ อ/จ้าง 3001321509

บาท ตามที่กาหนด

วันที่ 22.08.2017

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน สิงหาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 สิ งหาคม 2560

ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซื้ อหรื อจ้ าง

จัดซื้ อแคล้มป์ จับสายแรงสู ง
31

32

สาหรับสายเคเบิลใต้ดิน

50,000.00

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง
เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป
สัญญาหรื อข้อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
บริ ษทั กิติญา อิเลคทริ ค จากัด บริ ษทั กิติญา อิเลคทริ ค จากัด ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001321538
รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

50,000.00

ตกลงราคา ราคา

50,000.00

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

บาท ราคา

50,000.00

บาท ตามที่กาหนด

ขนาด 800 มม.พร้อมชุดประกอบ

บริ ษทั บีเอส อินดัสตรี้ จากัด

ก.1 นงค(กส) ลว 11 ส.ค. 60

ราคา

จัดซื้ อสารหล่อลื่นและ

บริ ษทั นิ ดา อิเล็คทริ ค ไฮท์ เทสเตอร์ จากัด บริ ษทั นิดา อิเล็คทริ ค ไฮท์ เทสเตอร์ จากัด

น้ ายาทาความสะอาดหัวเคเบิล

50,400.00

50,400.00

ตกลงราคา ราคา

52,000.00
50,400.00

บาท
บาท ราคา

สายเคเบิลใต้ดิน

บริ ษทั บีเอส อินดัสตรี้ จากัด

ก.1 นงค(กส) ลว 11 ส.ค. 60

ราคา

จ้างเหมาขนเสา คอร., STUB,
คอน คอร. งานปรับปรุ ง 22 kv.
33
ใต้แนว 115 kv.
ก.1 นงค(กส) ลว 18 ส.ค. 60

52,000.00

52,000.00

วันที่ 22.08.2017

50,400.00

ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001321572

บาท ตามที่กาหนด

54,410.00 บาท
นายกิตติ พวงจาปา
นายกิตติ พวงจาปา
ผลงานมีคุณภาพ และราคา
ตกลงราคา ราคา 52,000.00 บาท ราคา 52,000.00 บาท ที่เสนอ ไม่เกินราคากลาง
นายสักชัย เลิศหล้า
ราคา 56,000.00 บาท

วันที่ 22.08.2017

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001325271
วันที่ 31.08.2017

