แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน ธันวาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ธันวาคม 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

182,736.46

182,736.46 เฉพาะเจาะจง ราคา

182,736.46

บาท ราคา

182,736.46

บาท

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป
มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เอกสารจ่ายเงิน
G03320171219001527-29/18.12.2017
G03320171227001572,74-75/26.12.2017

2 ค่าน้ าประปา

7,802.44

7,802.44 เฉพาะเจาะจง

962.62

962.62 เฉพาะเจาะจง

4 ค่าไปรษณี ย ์

1,779.00

1,779.00 เฉพาะเจาะจง

5 ค่าโทรศัพท์

4,404.23

4,404.23 เฉพาะเจาะจง

36,032.50

36,032.50 เฉพาะเจาะจง

ค่าธงชาติ และ
3 ธงตราสัญญาลักษณ์,เสาธง

6 ค่าจ้างเหมาตัด - ต่อกลับมิเตอร์

การประปาส่วนภูมิภาค อ.หนองแค การประปาส่วนภูมิภาค อ.หนองแค

ราคา

7,802.44

บาท ราคา

ร้ าน วิชาภัณฑ์
ราคา

962.62

7,802.44

บาท

ร้ าน วิชาภัณฑ์
บาท ราคา

962.62

มีคุณสมบัติ
บาท

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

1,779.00

บาท ราคา

บริ ษทั ทีโอที จากัด
ราคา

4,404.23

36,032.50

บาท

บริ ษทั ทีโอที จากัด
บาท ราคา

นายบุญเลิศ บุญสาน
ราคา

1,779.00
4,404.23

บาท

นายบุญเลิศ บุญสาน

บาท ราคา

36,032.50

จาหน่ายประปา

ถูกต้องครบถ้วน
อยูใ่ นพื้นที่ ที่ให้บริ การ
ให้บริ การด้านการสื่ อสาร
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

บาท กฟภ. กาหนด

เอกสารจ่ายเงิน
G03320171221001548/21.12.2017
เลขที่เอกสาร 2001946286
ลว. 18.12.2017
เลขที่เอกสาร 2001942346
ลว. 18.12.2017
เอกสารจ่ายเงิน
G03320171204001479/04.12.2017
เลขที่เอกสาร 2001924712
ลว. 14.12.2017

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน ธันวาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง

7 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง สับเปลี่ยนมิเตอร์

8 ค่าจ้างเหมาจดหน่วยมิเตอร์
9

ค่าหมึกพิมพ์Laser3 ตลับ,
MFC-8880ND,ML4551ND

10 ค่าถ่ายเอกสาร

วงเงินที่
จะซื้ อหรื อจ้ าง
28,853.00

143,945.74
27,150.00
2,675.00

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง
เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป
สัญญาหรื อข้อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
นายเฉลิมชัย มานะสิ ทธิ์สิริ นายเฉลิมชัย มานะสิ ทธิ์ สิ ริ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001916693
28,853.00 เฉพาะเจาะจง
กาหนด
ราคา 28,853.00 บาท ราคา 28,853.00 บาท
ลว. 13.12.2017
รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

143,945.74 เฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา

143,945.74

บาท ราคา

143,945.74

27,150.00 เฉพาะเจาะจง ราคา

UP.Service
27,150.00

UP.Service
บาท ราคา 27,150.00

บาท มาตรฐานของ กฟภ.

G03320171208300023-24/08.12.2017

สิ นค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท มีบริ การจัดส่ ง รวดเร็ ว

เลขที่เอกสาร 2001988348
ลว. 25.12.2017

หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์
หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์ ราคามาตรฐาน และอยูใ่ นพื้นที่ เลขที่เอกสาร 2001942585
2,675.00 เฉพาะเจาะจง ราคา 2,675.00 บาท ราคา 2,675.00 บาท ที่ให้บริ การ
ลว. 18.12.2017
บริ ษทั สิ นคาร์ แคร์ ออโต้ เซอร์ วิส จากัด บริ ษทั สิ นคาร์ แคร์ ออโต้ เซอร์ วิส จากัด

11 ค่าซ่อมแซมบารุ งรักษา-ยานพาหนะ

7,185.05

7,185.05 เฉพาะเจาะจง

ราคา

7,185.05

บาท ราคา

7,185.05

3,946.16

3,946.16 เฉพาะเจาะจง

ราคา

3,946.16

บาท ราคา

3,946.16

มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

เอกสารจ่ายเงิน

บาท ตามที่ตอ้ งการ และอยูใ่ นพื้นที่ G03320171214001505/14.12.2017

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

12 ค่าซ่อมแซมบารุ งรักษา-ยานพาหนะ

เอกสารจ่ายเงิน

มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

เอกสารจ่ายเงิน

บาท ตามที่ตอ้ งการ และอยูใ่ นพื้นที่ G03320171226001566/26.12.2017

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน ธันวาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง

13 ค่าวัสดุสานักงาน

14

ค่าซ่อมเครื่ องปรับอากาศใน
สานักงานกฟอ.หนองแค

ค่าซ่อมแซมบารุ งรักษา15
อุปกรณ์ในสานักงาน
จ้างเหมาแรงงานงานปรับปรุ ง
กฟอ.หนองแค ม.12,13
16
ต.คชสิ ทธิ์
ก.1 นงค(ปบ) ลว. 24 ต.ค. 60
ซ่อมรถยนต์
17 ทะเบียน 1ฒบ 5370 กทม.
ก.1 นงค(กส) ลว. 16 พ.ย. 60

วงเงินที่
จะซื้ อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

17,505.00

17,505.00 เฉพาะเจาะจง

21,740.00

21,740.00 เฉพาะเจาะจง

6,000.00

14,153.78

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

ร้ านรวมทรัพย์

ร้ านรวมทรัพย์

ราคา

17,505.00

บาท ราคา

ภาณุ กร แอร์ เซอร์ วิส
ราคา

21,740.00

17,505.00

บาท ตามท้องตลาด

ภาณุ กร แอร์ เซอร์ วิส

บาท ราคา

21,740.00

มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

ลว. 28.12.2017
เลขที่เอกสาร 2001920397

บาท ตามที่ตอ้ งการ และอยูใ่ นพื้นที่ ลว. 13.12.2017

นายเฉลิมชัย มานะสิ ทธิ์สิริ นายเฉลิมชัย มานะสิ ทธิ์ สิ ริ ผลงานมีคุณภาพตามที่ตอ้ งการ เลขที่เอกสาร 2001942920
ราคา

6,000.00

บาท ราคา

6,000.00

บาท

ลว. 18.12.2017

นายบุญรอด ชูมก
นายบุญรอด ชูมก
สิ นค้ามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001354232
14,153.78 เฉพาะเจาะจง ราคา 11,925.00 บาท ราคา 11,925.00 บาท อยูใ่ นพื้นที่
วันที่ 14.12.2017

ผลงานได้มาตรฐานตามที่
บาท กฟภ. กาหนด

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

6,590.00

เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป
สัญญาหรื อข้อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
สิ นค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2002026723

6,590.00 เฉพาะเจาะจง ราคา

6,590.00

บาท ราคา

6,590.00

เลขที่ใบสัง่ ซื้ อ/จ้าง 3001353324
วันที่ 01.12.2017

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน ธันวาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง
จ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุ งฯ
18 กฟอ.หนองแค ม.9 ต.คชสิ ทธิ์
ก.1 นงค(กส) ลว. 24 พ.ย. 60
จ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุ งฯ
19 กฟอ.หนองแค ม.8 ต.คชสิ ทธิ์.
ก.1 นงค(ปบ) ลว. 28 พ.ย. 60
จ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุ งฯ
20 กฟอ.หนองแค ม.5 ต.สนับทึบ
ก.1 นงค(ปบ) ลว. 28 พ.ย. 60
จ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุ งฯ
กฟอ.หนองแค ม.6
21
ต.หนองแขม
ก.1 นงค(ปบ) ลว. 28 พ.ย. 60
จ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุ งฯ
22 เปลี่ยนสาย 50 ACSR
ก.1 นงค(ปบ) ลว. 30 พ.ย. 60

วงเงินที่
จะซื้ อหรื อจ้ าง
100,282.55

นายกิตติ พวงจาปา
นายกิตติ พวงจาปา
ผลงานได้มาตรฐานตามที่
100,282.55 เฉพาะเจาะจง ราคา 99,466.00 บาท ราคา 99,466.00 บาท กฟภ. กาหนด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001354137
วันที่ 14.12.2017

ผลงานได้มาตรฐานตามที่
บาท กฟภ. กาหนด

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001354280
วันที่ 15.12.2017

ผลงานได้มาตรฐานตามที่
บาท กฟภ. กาหนด

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001354215
วันที่ 14.12.2017

ผลงานได้มาตรฐานตามที่
บาท กฟภ. กาหนด

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001354317
วันที่ 14.12.2017

ผลงานได้มาตรฐานตามที่
บาท กฟภ. กาหนด

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001354311
วันที่ 15.12.2017

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

นายบุญรอด ชูมก
43,377.45

43,377.45 เฉพาะเจาะจง ราคา

35,500.00

นายบุญรอด ชูมก
บาท ราคา

นายบุญรอด ชูมก
19,576.05

19,576.05 เฉพาะเจาะจง ราคา

16,021.00

นายบุญรอด ชูมก
บาท ราคา

นายบุญรอด ชูมก
9,393.96

9,393.96 เฉพาะเจาะจง ราคา

7,688.00

8,523.97 เฉพาะเจาะจง ราคา

6,976.00

16,021.00
นายบุญรอด ชูมก

บาท ราคา

นายบุญรอด ชูมก
8,523.97

35,500.00

7,688.00
นายบุญรอด ชูมก

บาท ราคา

6,976.00

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน ธันวาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง
จ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุ งฯ
23 กฟอ.หนองแค ม.1 ต.ไผ่ต่า
ก.1 นงค(ปบ) ลว. 30 พ.ย. 60
จ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุ งฯ
กฟอ.หนองแค ม.3-4
24 ต.สามบัณฑิต
ก.1 นงค(กส) ลว. 30 พ.ย. 60
จัดซื้อครุ ภณั ฑ์สานักงาน
กฟอ.หนองแค งบประมาณ
25 ปี 2560 หมวดจาเป็ นเร่ งด่วน
ก.1 นงค(บห) ลว. 6 ธ.ค. 60

จัดซื้ อพัสดุเข้างานขยายเขต
ม/ป.160เควี นายปั ณณวิช ม.9
26
ต.หนองปลิงฯ
ก.1 นงค(กส) ลว. 13 ธ.ค. 60

วงเงินที่
จะซื้ อหรื อจ้ าง

23,719.07

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

160,900.00

46,620.00

ผลงานได้มาตรฐานตามที่
กฟภ. กาหนด

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001354298
วันที่ 15.12.2017

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

นายบุญรอด ชูมก

นายบุญรอด ชูมก

23,719.07 เฉพาะเจาะจง ราคา

19,410.00

บาท ราคา

นายบุญรอด ชูมก
78,122.17

ผลงานได้มาตรฐานตามที่
บาท กฟภ. กาหนด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001354263
วันที่ 14.12.2017

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

78,122.17 เฉพาะเจาะจง ราคา

63,935.00

ร้ านสมบูรณ์
160,900.00 เฉพาะเจาะจง ราคา 160,900.00

19,410.00
นายบุญรอด ชูมก

บาท ราคา

63,935.00

ร้ านสมบูรณ์
บาท ราคา 160,900.00

บาท

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

สิ นค้ามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001355913
บาท ราคาเหมาะสม อยูใ่ นพื้นที่
วันที่ 12.12.2017

ร้ าน ส.วัสดุก่อสร้ าง
ร้ าน ส.วัสดุก่อสร้ าง สิ นค้ามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001357826
46,620.00 เฉพาะเจาะจง ราคา 42,180.00 บาท ราคา 42,180.00 บาท อยูใ่ นพื้นที่
วันที่ 18.12.2017

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน ธันวาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง
จ้างเหมารถยนต์บรรทุกขนส่ ง
เสา คอร.12.20 ม. และ
27 เสาตอม่อ
ก.1 นงค(กส) ลว. 18 ธ.ค. 60
ซ่อมรถยนต์
ทะเบียน 85-6524 สบ.
28 ก.1 นงค(กส) ลว. 21 ธ.ค. 60

ซ่อมรถยนต์
ทะเบียน 80-9861 สบ.
29
ก.1 นงค(กส) ลว. 21 ธ.ค. 60

91,000.00

91,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคา

ผลงานที่ผา่ นมามีคุณภาพ
จัดส่ งได้รวดเร็ ว

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001358799
วันที่ 19.12.2017

23,000.00

หจก.อู่สมทรงการช่าง (2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง (2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่
23,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคา 23,000.00 บาท ราคา 23,000.00 บาท กฟภ. กาหนด

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001360064
วันที่ 22.12.2017

16,500.00

หจก.อู่สมทรงการช่าง (2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง (2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่
16,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคา 16,500.00 บาท ราคา 16,500.00 บาท กฟภ. กาหนด

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001360066
วันที่ 22.12.2017

วงเงินที่
จะซื้ อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

นายสักชัย เลิศหล้า

นายสักชัย เลิศหล้า

91,000.00

บาท ราคา

91,000.00

บาท

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

