แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

1 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ
2 ค่าน้ าดื่ม

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง
272,386.58
2,285.00

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

146,909.93

2,285.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านน้ าดื่มสปริ ง

5 วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง
6 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสานักงาน
7 ค่าน้ าประปา

950.00

950.00 เฉพาะเจาะจง

11,148.00
3,658.00

บาท ราคา

146,909.93

บาท ราคา

ร้านภาณุกร แอร์เซอร์วิส
ราคา

2,070.00

2,285.00

2,285.00

950.00

146,909.93

บาท ตามท้องตลาด มีบริ การส่ง
บาท มาตรฐานของ กฟภ.

ร้านภาณุกร แอร์เซอร์วิส ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม

บาท ราคา

950.00

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
เอกสารจ่ายเงิน
G03320180824001039-42

สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001215229

ร้านน้ าดื่มสปริ ง

146,909.93 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา

4 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสานักงาน
(ค่าซ่อมแอร์ )

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

272,386.58 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ราคา 272,386.58 บาท ราคา 272,386.58 บาท

ราคา
3 ค่าจ้างเหมาจดหน่วยมิเตอร์

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

บาท มาตรฐานของ กฟภ.

ร้านจิรามาสไฟฟ้ า
ร้านจิรามาสไฟฟ้ า
สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน
ราคา 2,070.00 บาท ราคา 2,070.00 บาท ตามท้องตลาด อยูใ่ นพื้นที่
11,148.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านวังน้อยธนาภัณฑ์
ร้านวังน้อยธนาภัณฑ์ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่
ราคา 11,148.00 บาท ราคา 11,148.00 บาท กฟภ. กาหนด

ลว. 01.08.2018
เลขที่เอกสาร 2200036380
ลว. 06.08.2018

เลขที่เอกสาร 2001362565
ลว. 30.08.2018

2,070.00 เฉพาะเจาะจง

เลขที่เอกสาร 2001311595
ลว. 22.08.2018
เลขที่เอกสาร 2001215366
ลว. 06.08.2018

3,658.00 เฉพาะเจาะจง การประปาส่วนภูมิภาค อ.หนองแค การประปาส่วนภูมิภาค อ.หนองแค จาหน่ายประปา

เลขที่เอกสาร 2001236092
ลว. 06.08.2018

ราคา

3,658.00

บาท ราคา

3,658.00

บาท

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง

8 ค่าวัสดุสานักงาน

18,147.78

9 ค่าวัสดุสานักงาน

1,021.85

10 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น
11 ค่าไปรษณีย ์
12 ค่าจ้างเหมาตัด - ต่อกลับมิเตอร์
13 ค่าถ่ายเอกสาร
14 ค่าซ่อม/บารุ งฯ-ยานฯ
รถทะเบียน 86-0389 สบ.
15 ซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน
84-8516 สบ.

1,555.14
15,615.00
54,810.00
2,500.00
1,775.00
12,500.00

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
วิ
ช
าภั
ณ
ฑ์
วิ
ช
าภั
ณ
ฑ์
เลขที
่
เ
อกสาร
2001337046
18,147.78 เฉพาะเจาะจง
สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน
ราคา 18,147.78 บาท ราคา 18,147.78 บาท ตามท้องตลาด
ลว. 24.08.2018
1,021.85 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ยินดีเครี่ องเขียน จากัด บริ ษทั ยินดีเครื่ องเขียน จากัด สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001215602
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

ราคา 1,021.85 บาท ราคา 1,021.85 บาท ตามท้องตลาด
1,555.14 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั สุขอนันต์ ปาร์ค จากัด บริ ษทั สุขอนันต์ ปาร์ค จากัด คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กฟภ.
ราคา 1,555.14 บาท ราคา 1,555.14 บาท กาหนด
15,615.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด บริ ษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด อยูใ่ นพื้นที่ ที่ให้บริ การ

ลว. 06.08.2018
เลขที่เอกสาร 2001227539
ลว. 07.08.2018

ราคา 15,615.00 บาท ราคา 15,615.00 บาท
นายบุญเลิศ บุญสาน
นายบุญเลิศ บุญสาน คุณสมบัติครบถ้วนตามที่
54,810.00 เฉพาะเจาะจง
ราคา 54,810.00 บาท ราคา 54,810.00 บาท กฟภ. กาหนด
2,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์
หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์ ราคามาตรฐาน และอยูใ่ นพื้นที่
ราคา 2,500.00 บาท ราคา 2,500.00 บาท ที่ให้บริ การ

เลขที่เอกสาร 1202247262/03.08.2018
เลขที่เอกสาร 2001249857
ลว. 10.08.2018

เลขที่เอกสาร 2001235916/08.08.2018

เลขที่เอกสาร 2001250228

ลว. 02.08.2018
1,775.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั สินคาร์แคร์ ออโต้ บริ ษทั สินคาร์แคร์ ออโต้ ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001320873
ราคา 1,775.00 บาท ราคา 1,775.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 20.08.2018
12,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001236225
ราคา 12,500.00 บาท ราคา 12,500.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 06.08.2018

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

16 ค่าจ้างพิมพ์หนังสื อแจ้งเตือนค่า

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง
5,869.60

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง

ราคา
5,640.00

5,640.00 เฉพาะเจาะจง

2,350.00

2,350.00 เฉพาะเจาะจง

ราชการ

18 ค่าจ้างจัดทาฐานซุม้ พระบรมฉายา
ลักษณ์ ร.10

19 ค่าของที่ระลึกสาหรับใช้

ประชาสัมพันธ์PEA Smart Plus

บาท ราคา

5,869.60

บาท กฟภ. กาหนด

คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

เลขที่เอกสาร 2001235640
ลว. 08.08.2018

นายทองพูล เกตุไชย
2,350.00

นายทองพูล เกตุไชย
บาท ราคา

2,350.00

บาท กฟภ. กาหนด

1,077.00

1,077.00 เฉพาะเจาะจง

บจก. มิสเตอร์ .ดี.ไอ.วาย.
บจก. มิสเตอร์ .ดี.ไอ.วาย. สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
งเทพ) บาท ราคา (กรุ
งเทพ) บาท ท้องตลาด
ราคา (กรุ
1,077.00
1,077.00

เลขที่เอกสาร 2001250430
ลว. 10.08.2018

3,350.00

3,350.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ยินดีเครื่ องเขียน จากัด บริ ษทั ยินดีเครื่ องเขียน จากัด สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม

เลขที่เอกสาร 2001189285
ลว. 01.08.2018

3,350.00

บาท ราคา

3,350.00

บาท ท้องตลาด

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

5,000.00

ราคา 2,500.00 บาท ราคา 2,500.00 บาท ท้องตลาด
5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั พรี เมี่ยม เพอร์เฟค บริ ษทั พรี เมี่ยม เพอร์เฟค สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
จากัด
จากัด
ราคา 5,000.00
บาท ราคา 5,000.00
บาท ท้องตลาด

ประชาสัมพันธ์PEA Smart Plus

22 ค่าของที่ระลึกสาหรับใช้

5,869.60

เลขที่เอกสาร 2001220816
ลว. 06.08.2018

ราคา
21 ค่าของที่ระลึกสาหรับใช้

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2001347049
ลว. 28.08.2018

นายวิวฒั น์ อินทรโชติ
นายวิวฒั น์ อินทรโชติ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่
ราคา 5,640.00 บาท ราคา 5,640.00 บาท กฟภ. กาหนด
ราคา

ประชาสัมพันธ์PEA Smart Plus

20 ค่าพานพุม่ ทอง-เงินและเทียนแพ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

5,869.60 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ไอดี้ เอ็กซ์เซลเล้นท์ บริ ษทั ไอดี้ เอ็กซ์เซลเล้นท์ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

ไฟ เดือน ก.ค. 61

17 ค่าจ้างแจ้งค่าไฟรายใหญ่และ

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

น.ส.ทิพย์ ศรี เพ็ง

น.ส.ทิพย์ ศรี เพ็ง

สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม

เลขที่เอกสาร 2001224439
ลว. 07.08.2018
เลขที่เอกสาร 2001227522
ลว.07.08.2018

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

23 จัดซื้ อพัสดุเข้างานขยายเขต
จานวน 5 รายการ
ก.1 นงค(กส) ลว.20 ก.ค. 61
24 จ้างงานซ่อมแซมท่อประปา
ส่วนภูมิภาค
ก.1 นงค(กส) ลว.31 ก.ค. 61

25 จ้างรถขุดตัก PC-120

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

19,680.00

19,680.00 เฉพาะเจาะจง

บจก. พิพฒั น์โลหะภัณฑ์
ราคา

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

จานวน 2 รายการ
ก.1 นงค(กส) ลว.6 ส.ค. 61

26 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน
บล 1301 สบ.
ก.1 นงค(กส) ลว.6 ส.ค. 61
27 จัดซื้ อพัสดุเข้างานขยายเขต
จานวน 5 รายการ
ก.1 นงค(กส) ลว.9 ส.ค. 61

21,780.00

28 จ้างเหมาปรับปรุ งอุปกรณ์มิเตอร์

45,000.00

ก.1 นงค(มต) ลว.9 ก.ค. 61

17,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายภาณุพงศ์ แข็งธัญกิจ ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001441080
วันที่ 06.08.2018
บาท ราคา 5,500.00 บาท กาหนด

5,500.00

50,000.00

นายสมบัติ มีโชค
บาท ราคา

50,000.00

ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001443967
วันที่ 14.08.2018
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001443986
วันที่ 14.08.2018
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่

บจก.หนองแครวมยางและตั้งศูนย์ลอ้ บจก.หนองแครวมยางและตั้งศูนย์ลอ้

ราคา

17,200.00

บาท ราคา

ส.วัสดุก่อสร้าง

21,780.00 เฉพาะเจาะจง
ราคา
45,000.00 เฉพาะเจาะจง

บจก. พิพฒั น์โลหะภัณฑ์ สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
บาท ราคา 17,485.00 บาท ท้องตลาด อยูใ่ นพื้นที่

นายสมบัติ มีโชค
ราคา

17,200.00

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001444034
วันที่ 14.08.2018

นายภาณุพงศ์ แข็งธัญกิจ
ราคา

50,000.00

17,485.00

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

18,920.00

นายกิตติชยั นิลกล่า
ราคา

45,000.00

17,200.00
ส.วัสดุก่อสร้าง

บาท ราคา

18,920.00

นายกิตติชยั นิลกล่า
บาท ราคา

45,000.00

สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
บาท ท้องตลาด อยูใ่ นพื้นที่

เลขที่ใบสัง่ ซื้ อ/จ้าง 3001444186
วันที่ 14.08.2018

ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001447597
วันที่ 22.08.2018
บาท กาหนด

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
70,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประยงค์ เอกวงษ์
นายประยงค์ เอกวงษ์ ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001446227
วันที่ 17.08.2018
ราคา 70,800.00 บาท ราคา 70,800.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

29 จ้างซ่อมแซมห้องน้ าอาคาร

70,800.00

สานักงาน
ก.1 นงค(กส) ลว.16 ส.ค. 61
30 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน
บล 1301 สบ.
ก.1 นงค(กส) ลว.16 ส.ค. 61

13,800.00

13,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001447619
วันที่ 22.08.2018
ราคา 13,800.00 บาท ราคา 13,800.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่

31 จ้างซ่อมแซมห้องน้ าอาคาร

73,500.00

73,500.00 เฉพาะเจาะจง

สานักงาน
ก.1 นงค(กส) ลว.29 ส.ค. 61

32 จ้างเหมางานปรับปรุ งย้ายแนว
ระบบจาหน่ายฯ 22 เควี.กฟอ.
หนองแค-ไลน์ฟีเดอร์ 9 หนอง
แค1 ช่วงหน้า บริ ษทั โสสุโก้
ถึง สะพานแก่น
ก.1 นงค(กส) ลว.3 ส.ค. 61

นายประยงค์ เอกวงษ์
ราคา

73,500.00

นายประยงค์ เอกวงษ์

บาท ราคา

73,500.00

ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001451230
วันที่ 31.08.2018
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่

ประกวด บจก.เจ แอนด์ ซัน เอ็นจิเนียริ่ ง บจก.เจ แอนด์ ซัน เอ็นจิเนียริ่ ง เสนอราคาต่าสุด และมี
ราคา
1,183,135.25 1,183,135.25
ราคา 1,132,370.00 บาท ราคา 1,132,370.00 บาท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ) อิ เล็กทรอนิ กส์
บจก. กิติ เอ็นจิเนียริ่ ง
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ) เป็ นไปตามที่ กฟภ.กาหนด
(e-Bidding) ราคา 1,154,604.20 บาท

เลขที่สญ
ั ญาจ้าง จ.007/2561
วันที่ 09.08.2018

