แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน มกราคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 มกราคม 2561

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

136,854.42

136,854.42 เฉพาะเจาะจง ราคา

136,854.42

บาท ราคา

136,854.42

บาท

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป
มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เอกสารจ่ายเงิน
G03320180115000050-52/15.01.2018
G03320180129000107-09/26.01.2018

2 ค่าน้ าประปา

7,591.65

7,591.65 เฉพาะเจาะจง

3 ค่าโทรศัพท์

5,001.72

5,001.72 เฉพาะเจาะจง

4 ค่าไปรษณี ย ์

2,708.00

2,708.00 เฉพาะเจาะจง

5 ค่าจ้างเหมาตัด - ต่อกลับมิเตอร์

44,832.50

44,832.50 เฉพาะเจาะจง

6 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง สับเปลี่ยนมิเตอร์

24,469.00

24,469.00 เฉพาะเจาะจง

การประปาส่วนภูมิภาค อ.หนองแค การประปาส่วนภูมิภาค อ.หนองแค

ราคา

7,591.65

บาท ราคา

บริ ษทั ทีโอที จากัด
ราคา

5,001.72

7,591.65

บาท

บริ ษทั ทีโอที จากัด
บาท ราคา

5,001.72

บาท

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

2,708.00

บาท ราคา

นายบุญเลิศ บุญสาน
ราคา

44,832.50

2,708.00

บาท

นายบุญเลิศ บุญสาน

บาท ราคา

44,832.50

จาหน่ายประปา
ให้บริ การด้านการสื่ อสาร
อยูใ่ นพื้นที่ ที่ให้บริ การ
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

บาท กฟภ. กาหนด

เอกสารจ่ายเงิน
G03320180122000083/22.01.2018
เอกสารจ่ายเงิน
G03320180104000003-05/04.01.2018
เลขที่เอกสาร 2000060430
ลว. 16.01.2018
เอกสารจ่ายเงิน
G03320180110000032/10.01.2018

นายเฉลิมชัย มานะสิ ทธิ์สิริ นายเฉลิมชัย มานะสิ ทธิ์ สิ ริ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000014996
กาหนด
ราคา 24,469.00 บาท ราคา 24,469.00 บาท
ลว. 08.01.2018

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน มกราคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 มกราคม 2561

ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง

7 ค่าจ้างเหมาจดหน่วยมิเตอร์

วงเงินที่
จะซื้ อหรื อจ้ าง

148,483.10

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง
เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป
สัญญาหรื อข้อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
เอกสารจ่ายเงิน
G03320180109300025/09.01.2018
148,483.10 เฉพาะเจาะจง ราคา 148,483.10 บาท ราคา 148,483.10 บาท มาตรฐานของ กฟภ.
G03320180110300026/10.01.2018
G03320180201300027/30.01.2018
ร้ านน้ าดื่มสปริ ง
ร้ านน้ าดื่มสปริ ง
สิ นค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2000011356
7,190.00 เฉพาะเจาะจง
ราคา 7,190.00 บาท ราคา 7,190.00 บาท ตามท้องตลาด มีบริ การส่ ง
ลว. 05.01.2018

8 ค่าน้ าดื่ม

7,190.00

9 ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์

2,150.00

2,150.00 เฉพาะเจาะจง

10 ทะเบียน 84-8516 สบ.

6,530.00

6,530.00 เฉพาะเจาะจง

11 ค่าอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์

1,100.00

1,100.00 เฉพาะเจาะจง

457.00

457.00 เฉพาะเจาะจง

เปลี่ยนแบตเตอรี่

12 ค่าแฟ้มเซ็นชื่อ

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

ร้ านศรี ติ๊กเกอร์

ร้ านศรี ติ๊กเกอร์

ราคา

2,150.00

บาท ราคา

ร้ านเคี้ยงไดนาโม
ราคา

6,530.00

ร้ านเคี้ยงไดนาโม
บาท ราคา

ภูษิดา นานาภัณฑ์
ราคา

1,100.00

2,150.00
6,530.00
ภูษิดา นานาภัณฑ์

บาท ราคา

1,100.00

สิ นค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2000011336
บาท ตามท้องตลาด

ลว. 05.01.2018

ผลงานได้มาตรฐานตามที่
บาท กฟภ. กาหนด

เลขที่เอกสาร 2000023022
ลว. 09.01.2018

สิ นค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2000026084
บาท ตามท้องตลาด
ลว. 09.01.2018

บริ ษทั อัมพรสรรพสิ นค้า จากัด บริ ษทั อัมพรสรรพสิ นค้า จากัด ราคามาตรฐานตามท้องตลาด

เลขที่เอกสาร 2000033329

ราคา

ลว. 10.01.2018

457.00

บาท ราคา

457.00

บาท

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน มกราคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 มกราคม 2561

ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง
ซ่อมเบรค

13 ทะเบียน 84-8516 สบ.
เปลี่ยนกระจกมองข้าง

14 ทะเบียน บล-1302 สบ.
เปลี่ยนสายดึงฝากระโปรงหน้า

15 ทะเบียน กจ-3744 สบ.
เปลี่ยนน้ ามันเครื่ อง

16 ทะเบียน กน-807 สบ.
เปลี่ยนไดสตาร์ท

17 ทะเบียน 82-7510 สบ.
เปลี่ยนน้ ามันเครื่ อง

18 ทะเบียน 80-9861 สบ.
19 ค่าถ่ายเอกสาร

วงเงินที่
จะซื้ อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

26,429.00

26,429.00 เฉพาะเจาะจง

513.60

513.60 เฉพาะเจาะจง

1,423.10

1,423.10 เฉพาะเจาะจง

12,328.54

12,328.54 เฉพาะเจาะจง

6,955.00

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

หจก.อู่สมทรงการช่าง (2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง (2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่
ราคา 26,429.00 บาท ราคา 26,429.00 บาท กฟภ. กาหนด อยูใ่ นพื้นที่

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2000032384
ลว. 10.01.2018

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

เลขที่เอกสาร 2000032425

ราคา

ผลงานได้มาตรฐานตามที่
บาท กฟภ. กาหนด อยูใ่ นพื้นที่

ลว. 10.01.2018

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

เลขที่เอกสาร 2000032628

ราคา

ผลงานได้มาตรฐานตามที่
บาท กฟภ. กาหนด อยูใ่ นพื้นที่

ลว. 10.01.2018

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

เลขที่เอกสาร 2000032768

ราคา

ผลงานได้มาตรฐานตามที่
บาท กฟภ. กาหนด อยูใ่ นพื้นที่

ลว. 10.01.2018

6,955.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อู่สมทรงการช่าง (2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง (2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่
ราคา 6,955.00 บาท ราคา 6,955.00 บาท กฟภ. กาหนด อยูใ่ นพื้นที่

เลขที่เอกสาร 2000032538

14,712.50

14,712.50 เฉพาะเจาะจง

หจก.อู่สมทรงการช่าง (2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง (2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่
ราคา 14,712.50 บาท ราคา 14,712.50 บาท กฟภ. กาหนด อยูใ่ นพื้นที่

เลขที่เอกสาร 2000032717

2,675.00

2,675.00 เฉพาะเจาะจง

513.60
1,423.10
12,328.54

บาท ราคา
บาท ราคา
บาท ราคา

หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์
ราคา

2,675.00

513.60
1,423.10
12,328.54

2,675.00

ลว. 10.01.2018

ราคามาตรฐาน และอยูใ่ นพื้นที่ เลขที่เอกสาร 2000063760
บาท ที่ให้บริ การ
ลว. 17.01.2018

หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์

บาท ราคา

ลว. 10.01.2018

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน มกราคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 มกราคม 2561
วงเงินที่
จะซื้ อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

909.50

909.50 เฉพาะเจาะจง

9,009.40

9,009.40 เฉพาะเจาะจง

22 ทะเบียน กน-1679 สบ.

6,013.40

6,013.40 เฉพาะเจาะจง

ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง
23 (ค่าไฟฉาย ผปบ.)

2,070.00

2,070.00 เฉพาะเจาะจง

41,400.00

41,400.00 เฉพาะเจาะจง

22,042.00

22,042.00 เฉพาะเจาะจง

33,981.50

33,981.50 เฉพาะเจาะจง

ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง
เปลี่ยนน้ ายาหม้อน้ า

20 ทะเบียน กจ-3744 สบ.
ค่าซ่อมแซมบารุ งรักษา-

21 ยานพาหนะ

เปลี่ยนแบตเตอรี่

เปลี่ยนยางรถยนต์

24 ทะเบียน 84-8516 สบ.
25

ค่าวัสดุสานักงาน
(กระดาษพิมพ์ใบเสร็ จ)

26 ค่าจ้างเหมาตัด - ต่อกลับมิเตอร์

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

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2000071114

ราคา

ลว. 18.01.2018

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

909.50

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

บาท ราคา

909.50

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

ผลงานได้มาตรฐานตามที่
บาท กฟภ. กาหนด อยูใ่ นพื้นที่

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

เลขที่เอกสาร 2000071209

ราคา

ผลงานได้มาตรฐานตามที่
บาท กฟภ. กาหนด อยูใ่ นพื้นที่

ลว. 18.01.2018

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

เลขที่เอกสาร 2000071274

ราคา

ผลงานได้มาตรฐานตามที่
บาท กฟภ. กาหนด อยูใ่ นพื้นที่

ลว. 18.01.2018

9,009.40
6,013.40

บาท ราคา
บาท ราคา

จิรมาศไฟฟ้า
ราคา

2,070.00
41,400.00

6,013.40
จิรมาศไฟฟ้า

บาท ราคา

ร้ าน ก.เซอร์ วิสณ์
ราคา

9,009.40

2,070.00
ร้ าน ก.เซอร์ วิสณ์

บาท ราคา

41,400.00

สิ นค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2000072040
บาท ตามท้องตลาด
ลว. 18.01.2018
ผลงานได้มาตรฐานตามที่
บาท กฟภ. กาหนด อยูใ่ นพื้นที่

เลขที่เอกสาร 2000070646
ลว. 18.01.2018

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

เลขที่เอกสาร 2000098792

ราคา

ลว. 24.01.2018

22,042.00

บาท ราคา

นายบุญเลิศ บุญสาน
ราคา

33,981.50

22,042.00

บาท สิ นค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน

นายบุญเลิศ บุญสาน

บาท ราคา

33,981.50

คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

บาท กฟภ. กาหนด

เอกสารจ่ายเงิน
G03320180129000111/29.01.2018

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน มกราคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 มกราคม 2561

ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง
ค่าหมึกพิมพ์
27
Fujitsu DL-6400
จ้างทาศาลพระภูมิพร้อมฐาน
28 และไฟประดับ
ก.1 นงค(กส) ลว. 3 ม.ค. 61
จ้างเหมางานปรับปรุ งฯ ม.6
ต.หนองน้ าส้ม
29 (วัดขนอนศูนย์ปฏิบตั ิธรรม)
ก.1 นงค(กส) ลว. 15 ม.ค. 61

จ้างเหมางานปรับปรุ งฯ
สะพานข้ามคลองระพีพฒั น์
30 (ฝั่งขาเข้ากรุ งเทพฯ)
ก.1 นงค(กส) ลว. 16 ม.ค. 61

วงเงินที่
จะซื้ อหรื อจ้ าง
3,380.00

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

3,380.00 เฉพาะเจาะจง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

UP.Service

UP.Service

ราคา

3,380.00

บาท ราคา

นายมานพ ศรี สมพงษ์
90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคา

90,000.00

3,380.00

สิ นค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท มีบริ การจัดส่ ง รวดเร็ ว

นายมานพ ศรี สมพงษ์

บาท ราคา

90,000.00

บาท

บจก.เจแอนด์ซนั เอ็นจิเนี ยริ่ ง บจก.เจแอนด์ซนั เอ็นจิเนี ยริ่ ง
424,242.46

424,242.46 เฉพาะเจาะจง ราคา

418,673.00

บาท ราคา

หจก.กิติ อิเลคทริ ค
190,130.41

190,130.41 เฉพาะเจาะจง ราคา

187,403.50

418,673.00

187,403.50

ลว. 30.01.2018

ผลงานได้มาตรฐาน อยูใ่ นพื้นที่ เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001366702
วันที่ 11.01.2018
ผลงานที่ผา่ นมามีคุณภาพ ได้ เลขที่ใบสัง่ ซื้ อ/จ้าง 3001371309
มาตรฐานตามที่ กฟภ. กาหนด วันที่ 24.01.2018

บาท

หจก.กิติ อิเลคทริ ค
บาท ราคา

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2000126575

บาท

ผลงานที่ผา่ นมามีคุณภาพ ได้ เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001372055
มาตรฐานตามที่ กฟภ. กาหนด วันที่ 25.01.2018

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน มกราคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 มกราคม 2561

ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง
จ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุ งฯ
ม.2 ต.โพสาวหาญ
31
(วัดพรานนก)
ก.1 นงค(ปบ) ลว. 22 ม.ค. 61
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์
ทะเบียน 51-6625 กทม.
32
ก.1 นงค(กส) ลว. 29 ม.ค. 60

วงเงินที่
จะซื้ อหรื อจ้ าง

454,749.40

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

บจก.เจแอนด์ซนั เอ็นจิเนี ยริ่ ง บจก.เจแอนด์ซนั เอ็นจิเนี ยริ่ ง ผลงานที่ผา่ นมามีคุณภาพ
จัดส่ งได้รวดเร็ ว
454,749.40 เฉพาะเจาะจง ราคา 441,724.80 บาท ราคา 441,724.80 บาท

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

3,990.00

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

3,990.00 เฉพาะเจาะจง ราคา

3,990.00

บาท ราคา

3,990.00

บาท

ผลงานได้มาตรฐานตามที่
กฟภ. กาหนด อยูใ่ นพื้นที่

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001371844
วันที่ 25.01.2018

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001375109
วันที่ 29.01.2018

