แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤศจิกายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซื้ อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม

1 ค่าเชื้ อเพลิงพาหนะ

153,017.15

153,017.15 เฉพาะเจาะจง ราคา

153,017.15

บาท ราคา

153,017.15

บาท

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป
มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เอกสารจ่ายเงิน
G03320171114001376-78/14.11.2017
G03320171129001456-58/28.11.2017

2 ค่าน้ าประปา

5,845.41

5,845.41 เฉพาะเจาะจง

22,091.59

22,091.59 เฉพาะเจาะจง

4 ค่าไปรษณี ย ์

3,523.00

3,523.00 เฉพาะเจาะจง

5 ค่าโทรศัพท์

5,140.34

5,140.34 เฉพาะเจาะจง

47,710.00

47,710.00 เฉพาะเจาะจง

3 ค่าวัสดุสานักงาน

6 ค่าจ้างเหมาตัด - ต่อกลับมิเตอร์

การประปาส่วนภูมิภาค อ.หนองแค การประปาส่วนภูมิภาค อ.หนองแค

ราคา

5,845.41

บาท ราคา

ร้ าน วิชาภัณฑ์
ราคา

22,091.59

5,845.41

บาท

ร้ าน วิชาภัณฑ์
บาท ราคา

22,091.59

มีคุณสมบัติ
บาท

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

3,523.00

บาท ราคา

บริ ษทั ทีโอที จากัด
ราคา

5,140.34

47,710.00

บาท

บริ ษทั ทีโอที จากัด
บาท ราคา

นายบุญเลิศ บุญสาน
ราคา

3,523.00
5,140.34

บาท

นายบุญเลิศ บุญสาน

บาท ราคา

47,710.00

จาหน่ายประปา

ถูกต้องครบถ้วน
อยูใ่ นพื้นที่ ที่ให้บริ การ
ให้บริ การด้านการสื่ อสาร
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

บาท กฟภ. กาหนด

เอกสารจ่ายเงิน
G03320171108001360/08.11.2017
เลขที่เอกสาร 2001746798
ลว. 10.11.2017
เลขที่เอกสาร 2001744904
ลว. 10.11.2017
เอกสารจ่ายเงิน
G03320171115001380/13.11.2017
เลขที่เอกสาร 2001711202
ลว. 06.11.2017

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤศจิกายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง

7 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง สับเปลี่ยนมิเตอร์

วงเงินที่
จะซื้ อหรื อจ้ าง
27,557.00

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง
เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป
สัญญาหรื อข้อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
นายเฉลิมชัย มานะสิ ทธิ์สิริ นายเฉลิมชัย มานะสิ ทธิ์ สิ ริ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001708471
27,557.00 เฉพาะเจาะจง
กาหนด
ราคา 27,557.00 บาท ราคา 27,557.00 บาท
ลว. 06.11.2017
รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

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

ค่าหมึกพิมพ์
9 Brother-8910,8880,
SamsungML-4510MLT-20
10 ค่าถ่ายเอกสาร

146,370.20

24,650.00

8,628.00

146,370.20 เฉพาะเจาะจง ราคา

146,370.20

UP.Service
24,650.00 เฉพาะเจาะจง ราคา 24,650.00

บาท ราคา

146,370.20

UP.Service
บาท ราคา 24,650.00

บาท มาตรฐานของ กฟภ.

สิ นค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท มีบริ การจัดส่ ง รวดเร็ ว

เอกสารจ่ายเงิน
G03320171106300020/02.11.2017
G03320171107300021/07.11.2017
G03320171208300023/30.11.2017
เลขที่เอกสาร 2001695357
ลว. 02.11.2017

หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์
หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์ ราคามาตรฐาน และอยูใ่ นพื้นที่ เลขที่เอกสาร 2001695466 ลว.02.11.2017
8,628.00 เฉพาะเจาะจง ราคา 8,628.00 บาท ราคา 8,628.00 บาท ที่ให้บริ การ
เลขที่เอกสาร 2001695541 ลว.02.11.2017
เลขที่เอกสาร 2001746981 ลว.10.11.2017
บริ ษทั สิ นคาร์ แคร์ ออโต้ เซอร์ วิส จากัด บริ ษทั สิ นคาร์ แคร์ ออโต้ เซอร์ วิส จากัด

11 ค่าซ่อมแซมบารุ งรักษา-ยานพาหนะ

10,550.50

10,550.50 เฉพาะเจาะจง

ราคา

10,550.50

บาท ราคา

10,550.50

มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

เลขที่เอกสาร 2001696955 ลว.02.11.2017

บาท ตามที่ตอ้ งการ และอยูใ่ นพื้นที่ เลขที่เอกสาร 2001697075 ลว.02.11.2017

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤศจิกายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
วงเงินที่
จะซื้ อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

12 ค่ากล่องพลาสติกใส่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

26,000.00

26,000.00 เฉพาะเจาะจง

13 ค่าเปลี่ยนเบาะรถ

19,000.00

19,000.00 เฉพาะเจาะจง

ค่าซื้ อกระดาษพิมพ์หนังสื อ
แจ้งค่าไฟฟ้า

2,600.00

2,600.00 เฉพาะเจาะจง

15 ซ่อมรถยนต์ทะเบียน นข 2173สบ

4,750.00

4,750.00 เฉพาะเจาะจง

16

ซ่อมกระบอกคลัทช์,ระบบไฟ
รถกระเช้าทะเบียน84-8516 สบ

56,000.00

56,000.00 เฉพาะเจาะจง

17

ค่าเปลี่ยนยางรถยนต์
ทะเบียน กจ.3744 สบ.

16,800.00

16,800.00 เฉพาะเจาะจง

ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง

14

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

บ.สยามพลาสแพค อินดัสเตรี ยล จก. บ.สยามพลาสแพค อินดัสเตรี ยล จก.

มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามที่

ราคา

26,000.00

บาท ราคา

26,000.00

บาท กฟภ.กาหนด

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

ราคา

19,000.00

บาท ราคา

19,000.00

2,600.00

บาท ราคา

2,600.00

บาท

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

ราคา

4,750.00

บาท ราคา

4,750.00

ลว. 08.11.2017
เลขที่เอกสาร 2001793314

บาท ตามที่ตอ้ งการ และอยูใ่ นพื้นที่ ลว. 20.11.2017

บริ ษทั โปร ไอ.ที.ลิ้งค์ จากัด บริ ษทั โปร ไอ.ที.ลิ้งค์ จากัด
ราคา

มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2001731364

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

เลขที่เอกสาร 2001818865
ลว. 23.11.2017
เลขที่เอกสาร 2001818628

บาท ตามที่ตอ้ งการ และอยูใ่ นพื้นที่ ลว. 23.11.2017

หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่ตอ้ งการ เลขที่เอกสาร 2001818369
ราคา

56,000.00

บาท ราคา

ก.เซอร์ วิสณ์
ราคา

16,800.00

56,000.00
ก.เซอร์ วิสณ์

บาท ราคา

16,800.00

บาท

ลว. 23.11.2017
มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

เลขที่เอกสาร 2001819371

บาท ตามที่ตอ้ งการ และอยูใ่ นพื้นที่ ลว. 23.11.2017

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤศจิกายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง
ค่าซ่อมปริ๊ นเตอร์
18 Laser MFC-8910DW,
SamsungML4510ND

วงเงินที่
จะซื้ อหรื อจ้ าง
11,900.00

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

UP.SERVICE

UP.SERVICE

11,900.00 เฉพาะเจาะจง ราคา

11,900.00

บาท ราคา

11,900.00

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป
ผลงานมีคุณภาพได้มาตรฐาน

บาท มีบริ การจัดส่ ง รวดเร็ ว

ค่าจ้างเปลี่ยนประตูหอ้ งน้ า ,
19
ลูกบิด,ก็อกน้ า

2,000.00

นายเฉลิมชัย มานะสิ ทธิ์สิริ นายเฉลิมชัย มานะสิ ทธิ์ สิ ริ ผลงานได้มาตรฐานตามที่
2,000.00 เฉพาะเจาะจง
ต้องการ
ราคา 27,557.00 บาท ราคา 27,557.00 บาท

20 ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

จ้างบุคคลภายนอก
ติดตั้ง Snake Guard
21 ระบบสายส่ ง 115 เควี
ก.1 นงค(ปบ) ลว. 4 ต.ค. 60
จัดซื้ อพัสดุเข้างานขยายเขต
ม/ป.30 เควีเอ ม.6 ต.หนอง
22
จรเข้ฯ
ก.1 นงค(กส) ลว. 24 ต.ค. 60

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

ราคา

1,200.00

บาท ราคา

บริ ษทั ชัยรดา พาวเวอร์
แอนด์
48,950.00

1,200.00

48,950.00

ลว. 24.11.2017
เลขที่เอกสาร 2001836729
ลว. 27.11.2017
เลขที่เอกสาร 2001712271

บาท ตามที่ตอ้ งการ และอยูใ่ นพื้นที่ ลว. 23.11.2017

บริ ษทั ชัยรดา พาวเวอร์
แอนด์

บาท ราคา

มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2001824619

ผลงานมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001349248
ตามที่ กฟภ. กาหนด
วันที่ 21.11.2017

48,950.00

48,950.00 เฉพาะเจาะจง ราคา

บาท

17,620.00

ร้ าน ส.วัสดุก่อสร้ าง
ร้ าน ส.วัสดุก่อสร้ าง สิ นค้ามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001348732
17,620.00 เฉพาะเจาะจง ราคา 15,680.00 บาท ราคา 15,680.00 บาท อยูใ่ นพื้นที่
วันที่ 20.11.2017

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤศจิกายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง
จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันความ
23 ปลอดภัยสาหรับการปฏิบตั ิงาน
ก.1 นงค(กส) ลว. 7 พ.ย. 60
ซ่อมรถยนต์
24 ทะเบียน 80-9861 สบ.
ก.1 นงค(กส) ลว. 7 พ.ย. 60
ซ่อมรถยนต์
25 ทะเบียน 85-6524 สบ.
ก.1 นงค(กส) ลว. 7 พ.ย. 60
จ้างเหมา งานปรับปรุ งฯ ม.4-ม.7
26 ต.โพธิ์สาวหาญ
ก.1 นงค(กส) ลว. 9 พ.ย. 60
ซ่อมรถยนต์
27 ทะเบียน บล 1301 สบ.
ก.1 นงค(กส) ลว. 14 พ.ย. 60

วงเงินที่
จะซื้ อหรื อจ้ าง
75,267.30

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง
เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป
สัญญาหรื อข้อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
นายกิตติ พวงจาปา
นายกิตติ พวงจาปา
สิ นค้ามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001345492
75,267.30 เฉพาะเจาะจง ราคา 75,000.00 บาท ราคา 75,000.00 บาท ได้มาตรฐานตามที่ กฟภ.กาหนด วันที่ 13.11.2017
รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

90,500.00

หจก.อู่สมทรงการช่าง (2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง (2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่
90,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคา 90,500.00 บาท ราคา 90,500.00 บาท กฟภ. กาหนด

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001346423
วันที่ 14.11.2017

40,800.00

หจก.อู่สมทรงการช่าง (2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง (2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่
40,800.00 เฉพาะเจาะจง ราคา 40,800.00 บาท ราคา 40,800.00 บาท กฟภ. กาหนด

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001346631
วันที่ 15.11.2017

252,138.06

บจก.เจแอนด์ซนั เอ็นจิเนี ยริ่ ง บจก.เจแอนด์ซนั เอ็นจิเนี ยริ่ ง ผลงานได้มาตรฐานตามที่
252,138.06 เฉพาะเจาะจง ราคา 244,280.00 บาท ราคา 244,280.00 บาท กฟภ. กาหนด

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001345568
วันที่ 13.11.2017

18,000.00

หจก.อู่สมทรงการช่าง (2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง (2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่
18,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคา 18,000.00 บาท ราคา 18,000.00 บาท กฟภ. กาหนด

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001346659
วันที่ 15.11.2017

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤศจิกายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง
ซ่อมรถยนต์
28 ทะเบียน 91-1288 กทม.
ก.1 นงค(กส) ลว. 16 พ.ย. 60
ซ่อมรถยนต์
29 ทะเบียน 82-7510 สบ.
ก.1 นงค(กส) ลว. 16 พ.ย. 60
จ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุ งฯ
กฟอ.หนองแค ม.3-4
30 ต.โพธิ์สาวหาญ
ก.1 นงค(กส) ลว. 17 พ.ย. 60
จัดซื้อพัสดุเข้างานขยายเขต ม/
ป.250 เควีเอ ธนโชติฯโครงการ
31 5,งาน คฟม.กลุ่มบ้าน น.ส.ฉลวย
มีคา
ก.1 นงค(กส) ลว. 20 พ.ย. 60

5,650.00

หจก.อู่สมทรงการช่าง (2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง (2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่
5,650.00 เฉพาะเจาะจง ราคา 5,650.00 บาท ราคา 5,650.00 บาท กฟภ. กาหนด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001348704
วันที่ 20.11.2017

93,000.00

หจก.อู่สมทรงการช่าง (2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง (2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่
93,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคา 93,000.00 บาท ราคา 93,000.00 บาท กฟภ. กาหนด

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001348692
วันที่ 20.11.2017

460,882.35

บจก.เจแอนด์ซนั เอ็นจิเนี ยริ่ ง บจก.เจแอนด์ซนั เอ็นจิเนี ยริ่ ง ผลงานได้มาตรฐานตามที่
กฟภ. กาหนด
460,882.35 เฉพาะเจาะจง ราคา 455,598.90 บาท ราคา 455,598.90 บาท

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001349404
วันที่ 22.11.2017

วงเงินที่
จะซื้ อหรื อจ้ าง

68,420.00

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

พิพฒั น์โลหะภัณฑ์
พิพฒั น์โลหะภัณฑ์
สิ นค้ามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001349217
68,420.00 เฉพาะเจาะจง ราคา 61,380.00 บาท ราคา 61,380.00 บาท อยูใ่ นพื้นที่
วันที่ 21.11.2017

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤศจิกายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง
จัดซื้ อพัสดุเข้างาน บ.เจ
ดับบลิว,บ.โชคดี,นายอดุลย์,
32
นายทศพล
ก.1 นงค(กส) ลว. 24 พ.ย. 60

วงเงินที่
จะซื้ อหรื อจ้ าง
10,500.00

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง
เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป
สัญญาหรื อข้อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
ร้ าน ส.วัสดุก่อสร้ าง
ร้ าน ส.วัสดุก่อสร้ าง สิ นค้ามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001351837
10,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคา 9,500.00 บาท ราคา 9,500.00 บาท อยูใ่ นพื้นที่
วันที่ 28.11.2017
รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

