แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง
1 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง
112,877.98

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

4,959.00

4,959.00 เฉพาะเจาะจง

146,730.81
6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

2,900.00

7 ค่าน้ าประปา

4,100.50

146,730.81
6,000.00

บริ ษทั ทีโอที จากัด
ราคา

6 ค่าซ่อม/บารุ งฯ-คอมฯ
(เปลี่ยนชุดพัดลมความร้อน)

4,959.00

112,877.98

บาท

บาท ราคา

4,959.00

บาท ราคา

2,900.00 เฉพาะเจาะจง

1,800.00

G03320180717000796-98/17.07.2018

บาท ตามท้องตลาด มีบริ การส่ง

2,900.00

บาท มาตรฐานของ กฟภ.

ร้าน BN IT CENTER

บาท ราคา

6,000.00

สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน

บาท ราคาตามท้องตลาด

UP.Service
บาท ราคา

2,900.00

คุณสมบัติครบถ้วนตามที่
บาท กฟภ. กาหนด

4,100.50 เฉพาะเจาะจง การประปาส่วนภูมิภาค อ.หนองแค การประปาส่วนภูมิภาค อ.หนองแค จาหน่ายประปา
ราคา

4,100.50

ลว. 10.07.2018
เลขที่เอกสาร 2200030531
ลว.02.07.2018

เลขที่เอกสาร 2001147768
ลว. 23.07.2018

นายกิตติพงษ์ สุวรรณโชติ สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001181270
บาท ราคา 1,800.00 บาท ตามท้องตลาด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 31.07.2018

UP.Service
ราคา

146,730.81

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
เอกสารจ่ายเงิน

สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001067965

ร้านน้ าดื่มสปริ ง

ร้าน BN IT CENTER
ราคา

5 ค่าบันไดไม้ไผ่

บาท ราคา

146,730.81 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา

4 ค่าวัสดุสานักงาน

112,877.98
ร้านน้ าดื่มสปริ ง

ราคา
3 ค่าจ้างเหมาจดหน่วยมิเตอร์

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

112,877.98 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ราคา

2 ค่าน้ าดื่ม

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

บาท ราคา

4,100.50

บาท

เลขที่เอกสาร 2001147602
ลว. 23.07.2018
เลขที่เอกสาร 2001075937
ลว. 11.07.2018

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง
8 ค่าวัสดุสานักงาน
9 ค่าวัสดุสานักงาน
(ค่าหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ า)
10 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง สับเปลี่ยนมิเตอร์
11 ค่าไปรษณีย ์

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง

13,600.93

13,600.93 เฉพาะเจาะจง

2,600.00

2,600.00 เฉพาะเจาะจง

68,929.00

68,929.00 เฉพาะเจาะจง

2,172.00

2,172.00 เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
วิชาภัณฑ์
วิชาภัณฑ์
เลขที
่
เ
อกสาร
2001015471
สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน
ราคา 13,600.93 บาท ราคา 13,900.93 บาท ตามท้องตลาด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 02.07.2018
บริ ษทั โปร ไอ.ที. ลิ้งค์ จากัด บริ ษทั โปร ไอ.ที. ลิ้งค์ จากัด สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001158495
ราคา 2,600.00 บาท ราคา 2,600.00 บาท ตามท้องตลาด มีบริ การส่ง
ลว. 24.07.2018
นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001168938/25.07.2018
ราคา 68,929.00 บาท ราคา 68,929.00 บาท กาหนด
2001074304 ลว.10.07.2018
บริ ษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด บริ ษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด อยูใ่ นพื้นที่ ที่ให้บริ การ
เลขที่เอกสาร 2001053347
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ราคา
12 ค่าจ้างเหมาตัด - ต่อกลับมิเตอร์

41,301.00

13 ค่าถ่ายเอกสาร

2,675.00

14 ซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน

1,720.00

กจ 3744 สบ.

15 ซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน
กน 1679 สบ.

1,542.00

41,301.00 เฉพาะเจาะจง

2,172.00

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

บาท ราคา

นายบุญเลิศ บุญสาน

ราคา 41,301.00 บาท
2,675.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์
ราคา 2,675.00 บาท
1,720.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั สินคาร์แคร์ ออโต้ เซอร์วิส จากัด
ราคา 1,720.00 บาท
1,542.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั สินคาร์แคร์ ออโต้ เซอร์วิส จากัด
ราคา 1,542.00 บาท

2,172.00

นายบุญเลิศ บุญสาน

บาท

คุณสมบัติครบถ้วนตามที่
ราคา 41,301.00 บาท กฟภ. กาหนด
หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์ ราคามาตรฐาน และอยูใ่ นพื้นที่
ราคา 2,675.00 บาท ที่ให้บริ การ
บริ ษทั สิ นคาร์ แคร์ ออโต้ เซอร์ วิส จากัด ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ.
ราคา 1,720.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
บริ ษทั สิ นคาร์ แคร์ ออโต้ เซอร์ วิส จากัด ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ.
ราคา 1,542.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่

ลว. 06.07.2018
เลขที่เอกสาร 2001022009
ลว. 02.07.2018
เลขที่เอกสาร 2001068061
ลว. 10.07.2018
เลขที่เอกสาร 2001147181
ลว. 23.07.2018
เลขที่เอกสาร 2001146952
ลว. 23.07.2018

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ.
ราคา 2,662.00 บาท ราคา 2,662.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
บริ ษทั สิ นคาร์ แคร์ ออโต้ เซอร์วิส จากัด บริ ษทั สิ นคาร์ แคร์ ออโต้ เซอร์ วิส จากัด ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ.
ราคา 4,587.00 บาท ราคา 4,587.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
บริ ษทั สิ นคาร์ แคร์ ออโต้ เซอร์วิส จากัด บริ ษทั สิ นคาร์ แคร์ ออโต้ เซอร์ วิส จากัด ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ.
ราคา 5,310.00 บาท ราคา 5,310.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ.
ราคา 12,000.00 บาท ราคา 12,000.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
บริ ษทั ไอดี้ เอ็กซ์เซลเล้นท์ บริ ษทั ไอดี้ เอ็กซ์เซลเล้นท์ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่
ราคา 4,903.80 บาท ราคา 4,903.80 บาท กฟภ. กาหนด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2001146990
ลว. 23.07.2018
เลขที่เอกสาร 2001032024
ลว. 04.07.2018
เลขที่เอกสาร 2001089755
ลว. 12.07.2018
เลขที่เอกสาร 2001089819
ลว. 12.07.2018
เลขที่เอกสาร 2001152249
ลว. 23.07.2018

นายวิวฒั น์ อินทรโชติ
นายวิวฒั น์ อินทรโชติ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่
ราคา 5,630.00 บาท ราคา 5,630.00 บาท กฟภ. กาหนด

เลขที่เอกสาร 2001045133
ลว. 05.07.2018

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง

16 ซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน

2,662.00

2,662.00 เฉพาะเจาะจง

กน 807 สบ.
17 ซ่อมแซมรถทะเบียน
บล 1301 สบ.

4,587.00

4,587.00 เฉพาะเจาะจง

18 ซ่อมแซมรถทะเบียน

5,310.00

5,310.00 เฉพาะเจาะจง

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

4,903.80

4,903.80 เฉพาะเจาะจง

5,630.00

5,630.00 เฉพาะเจาะจง

22 ค่าป้ ายไวนิลพร้อมขาตั้ง

1,100.00

1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เต๋ อ อิงค์เจ็ท หนองแค ร้าน เต๋ อ อิงค์เจ็ท หนองแค คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001089603
ลว. 12.07.2018
ราคา 1,100.00 บาท ราคา 1,100.00 บาท กาหนด ผลงานมีคุณภาพ

23 ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

กน 1679 สบ.

19 ซ่อมแซมระทะเบียน
84-8516 สบ.

20 ค่าจ้างพิมพ์หนังสื อแจ้งเตือนค่า
ไฟ เดือน มิ.ย. 61

21 ค่าจ้างแจ้งค่าไฟรายใหญ่และ
ราชการ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

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

แฮปปี้ ดีไซน์
ราคา 3,200.00

แฮปปี้ ดีไซน์
บาท ราคา 3,200.00

คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001050104
บาท กาหนด ผลงานมีคุณภาพ
ลว. 06.07.2018

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง

24 จัดซื้ อพระฉายาลักษณ์ ร.10

22,900.00

25 จัดซื้ อพัสดุเข้างานขยายเขต

60,810.00

จานวน 8 รายการ
ก.1 นงค(กส) ลว.22 มิ.ย. 61
26 จ้างรถยนต์ ขุด/ตัก (รถแบคโฮ)
งานขยายเขต ม.1 ต.โพสาวหาญ
ก.1 นงค(กส) ลว.2 ก.ค. 61

48,000.00

27 จัดซื้อพัสดุเข้างานขยายเขต

17,180.00

จานวน 5 รายการ
ก.1 นงค(กส) ลว.16 ก.ค. 61

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
22,900.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านมังกรโฟโต้
ร้านมังกรโฟโต้
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001053592
ราคา 22,900.00 บาท ราคา 22,900.00 บาท กาหนด ผลงานมีคุณภาพ
ลว.06.07.2018
60,810.00 เฉพาะเจาะจง
ส.วัสดุก่อสร้าง
ส.วัสดุก่อสร้าง
สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001431744
วันที่ 09.07.2018
ราคา 60,810.00 บาท ราคา 60,810.00 บาท ท้องตลาด อยูใ่ นพื้นที่
48,000.00 เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

นายกิตติ พวงจาปา

นายกิตติ พวงจาปา

ราคา

48,000.00

บาท ราคา

ส.วัสดุก่อสร้าง

17,180.00 เฉพาะเจาะจง
ราคา

15,020.00

48,000.00
ส.วัสดุก่อสร้าง

บาท ราคา

15,020.00

ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001432294
วันที่ 10.07.2018
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
บาท ท้องตลาด อยูใ่ นพื้นที่

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001436113
วันที่ 19.07.2018

