แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน 2561
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 กันยายน 2561

ที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

1 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ

2 ค่าน้ าดื่ม

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง
242,750.56

2,082.00

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

147,075.78

2,082.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านน้ าดื่มสปริ ง

18,396.00

18,396.00 เฉพาะเจาะจง

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

4,248.00
36,900.00

2,082.00

บาท ตามท้องตลาด มีบริ การส่ง

บาท ราคา

147,075.78

บาท มาตรฐานของ กฟภ.

18,396.00

บาท ราคา

6,000.00

18,396.00
UP.SERVICE

บาท ราคา

6,000.00

สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน

บาท ราคาตามท้องตลาด

36,900.00 เฉพาะเจาะจง

4,248.00

บาท ราคา

UP.SERVICE
ราคา

36,900.00

4,248.00
UP.SERVICE

บาท ราคา

36,900.00

G03320180917001142-44
G03320180927001197-99

ลว. 05.09.2018
เลขที่เอกสาร 2200040799
ลว. 03.09.2018

เลขที่เอกสาร 2001417474/2001417899
ลว. 07.09.2018

สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001418223
บาท ตามท้องตลาด
ลว. 05.09.2018

4,248.00 เฉพาะเจาะจง การประปาส่วนภูมิภาค อ.หนองแค การประปาส่วนภูมิภาค อ.หนองแค จาหน่ายประปา
ราคา

7 ค่าวัสดุสานักงาน หมึกเครื่ องพิมพ์

147,075.78

UP.SERVICE
ราคา

6 ค่าน้ าประปา

บาท ราคา

บริ ษทั ฟรี ดอ้ ม พาร์ท ซัพพลาย จากัด บริ ษทั ฟรี ดอ้ ม พาร์ท ซัพพลาย จากัด

ราคา
5 ค่าซ่อม/บารุ งฯ-คอมฯ

2,082.00

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
เอกสารจ่ายเงิน

สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001418142

ร้านน้ าดื่มสปริ ง

147,075.78 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา

4 ค่าอุปกรณ์คอมฯ (ผบป.,ผปบ.)

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

242,750.56 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ราคา 242,750.56 บาท ราคา 242,750.56 บาท

ราคา
3 ค่าจ้างเหมาจดหน่วยมิเตอร์

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

บาท

เลขที่เอกสาร 2001421937
ลว. 04.09.2018

สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001418223
บาท ตามท้องตลาด มีบริ การส่ง

ลว. 05.09.2018

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน 2561
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 กันยายน 2561

ที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

8 ค่าไปรษณีย ์

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง
22,620.00

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

47,472.00

10 ซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน

10,600.00

84-8516 สบ.

11 ค่าจ้างพิมพ์หนังสื อแจ้งเตือนค่า

5,957.60

47,472.00 เฉพาะเจาะจง

5,760.00 เฉพาะเจาะจง

ไฟรายใหญ่ ปี 2561

14 จ้างรถเครนงานขยายเขต
ก.1 นงค(กส) ลว.27 ส.ค. 61

21,000.00 เฉพาะเจาะจง

บาท ราคา

5,760.00
21,000.00

บาท ราคา

16,000.00

5,760.00
ร้าน HF SHOP

บาท ราคา

16,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เลิศเครน เซอร์วิส
ราคา

5,957.60

บาท กฟภ. กาหนด

นายวิวฒั น์ อินทรโชติ

ร้าน HF SHOP
ราคา

16,000.00

5,957.60

21,000.00

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2001439959/1202516688
ลว. 10.09.2018/12.09.2018

บาท

นายบุญเลิศ บุญสาน

นายวิวฒั น์ อินทรโชติ
ราคา

21,000.00

22,620.00

5,957.60 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ไอดี้ เอ็กซ์เซลเล้นท์ บริ ษทั ไอดี้ เอ็กซ์เซลเล้นท์ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

ราชการ

13 จัดซื้อแก้วสาหรับงานประชุมผูใ้ ช้

บาท ราคา

นายบุญเลิศ บุญสาน

ราคา
5,760.00

22,620.00

คุณสมบัติครบถ้วนตามที่
ราคา 47,472.00 บาท ราคา 47,472.00 บาท กฟภ. กาหนด
10,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ.
ราคา 10,600.00 บาท ราคา 10,600.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่

ไฟ เดือน ส.ค. 61

12 ค่าจ้างแจ้งค่าไฟรายใหญ่และ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

22,620.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด บริ ษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด อยูใ่ นพื้นที่ ที่ให้บริ การ
ราคา

9 ค่าจ้างเหมาตัด - ต่อกลับมิเตอร์

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

บาท กฟภ. กาหนด

เลขที่เอกสาร 2001407288
ลว. 06.09.2018
เลขที่เอกสาร 2001494707
ลว. 19.09.2018
เลขที่เอกสาร 2001496879
ลว. 20.09.2018
เลขที่เอกสาร 2001409195
ลว. 06.09.2018

สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001423290
ลว. 10.09.2018
บาท ตามท้องตลาด

หจก.ส.เลิศเครน เซอร์วิส ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001452355
วันที่ 04.09.2018
บาท ราคา 16,000.00 บาท กาหนด

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน 2561
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 กันยายน 2561

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง

15 จ้างเหมาทาโครงเหล็กรับหม้อ

12,500.00

ที่

แปลง จานวน 1 รายการ
ก.1 นงค(กส) ลว.28 ส.ค. 61

16 จัดซื้ อพัสดุเข้างานขยายเขต
จานวน 5 รายการ
ก.1 นงค(กส) ลว.31 ส.ค. 61
17 จัดซื้ อพัสดุเข้างานขยายเขต
จานวน 2 รายการ
ก.1 นงค(กส) ลว.31 ส.ค. 61
18 จัดซื้ อจอทัชสกรี นพร้อมสมาร์ ท
ทีวี
ก.1 นงค(บห) ลว.5 ก.ย. 61

30,660.00

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
12,500.00 เฉพาะเจาะจง
น.ส.รัชนี ธาราวาส
น.ส.รัชนี ธาราวาส
ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001455810
วันที่ 11.09.2018
ราคา 12,500.00 บาท ราคา 12,500.00 บาท กาหนด
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

30,660.00 เฉพาะเจาะจง

บจก. พิพฒั น์โลหะภัณฑ์
ราคา

63,000.00

63,000.00 เฉพาะเจาะจง

19 จัดซื้ อพัสดุเข้างานปรับปรุ ง

21,820.00

จานวน 5 รายการ
ก.1 นงค(กส) ลว.6 ก.ย. 61
20 จัดซื้ ออุปกรณ์เครื่ องมือด้านช่าง
จานวน 5 รายการ
ก.1 นงค(กส) ลว.6 ก.ย. 61

10,900.00

21,599.97

บจก. พิพฒั น์โลหะภัณฑ์ สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
บาท ราคา 21,599.97 บาท ท้องตลาด อยูใ่ นพื้นที่

บจก. พิพฒั น์โลหะภัณฑ์
ราคา

48,599.00

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

45,450.00

บจก. พิพฒั น์โลหะภัณฑ์ สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
บาท ราคา 45,450.00 บาท ท้องตลาด อยูใ่ นพื้นที่

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001455597
วันที่ 11.09.2018
เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001455255
วันที่ 10.09.2018

48,599.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อินเตอร์ไซต์ (ประเทศไทย) บจก.อินเตอร์ไซต์ (ประเทศไทย) สินค้ามีคุณภาพ ตรงตาม
ราคา 46,700.00 บาท ราคา 46,700.00 บาท มาตรฐานที่กาหนด ราคาตาม
ท้องตลาด
21,820.00 เฉพาะเจาะจง
ส.วัสดุก่อสร้าง
ส.วัสดุก่อสร้าง
สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
ราคา 19,480.00 บาท ราคา 19,480.00 บาท ท้องตลาด อยูใ่ นพื้นที่

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001454867
วันที่ 12.09.2018

10,900.00 เฉพาะเจาะจง

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001456387
วันที่ 12.09.2018

น.ส.รัชนี ธาราวาส
ราคา

10,900.00

น.ส.รัชนี ธาราวาส
บาท ราคา

10,900.00

สินค้ามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001456241
วันที่ 12.09.2018

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน 2561
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 กันยายน 2561

ที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

21 จัดซื้ อเครื่ องมือช่าง

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

14,750.00

14,750.00 เฉพาะเจาะจง

บจก. พิพฒั น์โลหะภัณฑ์

จานวน 9 รายการ
ก.1 นงค(กส) ลว.6 ก.ย. 61

22 ซ่อมแซมรถยนต์
ทะเบียน 80-9861 สบ.
ก.1 นงค(กส) ลว.12 ส.ค. 61
23 จ้างเหมาปรับปรุ งระบบจาหน่าย
จานวน 6 รายการ
ก.1 นงค(กส) ลว.14 ก.ย. 61
24 จ้างเหมาปรับปรุ งระบบจาหน่าย
จานวน 2 รายการ
ก.1 นงค(กส) ลว.14 ก.ย. 61

25 จ้างเหมาปรับปรุ งระบบจาหน่าย
จานวน 5 รายการ
ก.1 นงค(กส) ลว.14 ก.ย. 61
26 จ้างเหมารถบรรทุกขนส่ง
คอนกรี ต จานวน 1 รายการ
ก.1 นงค(กส) ลว.18 ก.ย. 61

ราคา
44,600.00

158,490.95

158,490.95 เฉพาะเจาะจง

นายกิตติ พวงจาปา

62,815.62 เฉพาะเจาะจง

110,242.75 เฉพาะเจาะจง

58,706.19

นายกิตติ พวงจาปา
ราคา

45,500.00

148,122.38

นายกิตติ พวงจาปา
ราคา

110,242.75

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

บจก. พิพฒั น์โลหะภัณฑ์ สินค้ามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
บาท ราคา 14,750.00 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001455623
วันที่ 11.09.2018

44,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001457998
วันที่ 17.09.2018
ราคา 44,600.00 บาท ราคา 44,600.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ราคา

62,815.62

14,750.00

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

45,500.00 เฉพาะเจาะจง

103,030.61

นายกิตติ พวงจาปา
บาท ราคา

นายกิตติ พวงจาปา
บาท ราคา

45,500.00

58,706.19

นายกิตติ พวงจาปา
บาท ราคา

นายสักชัย เลิศหล้า
ราคา

148,122.38

103,030.61
นายสักชัย เลิศหล้า

บาท ราคา

45,500.00

ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001459542
วันที่ 20.09.2018
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001460298
วันที่ 21.09.2018
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001461381
วันที่ 25.09.2018
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001459461
วันที่ 20.09.2018
บาท กาหนด

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน 2561
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 กันยายน 2561

ที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

27 จ้างรถยนต์ขดุ ตักขนาด PC-160

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง
24,000.00

จานวน 1 รายการ
ก.1 นงค(กส) ลว.19 ก.ย. 61
28 จ้างซ่อมแซมท่อประปา
จานวน 1 รายการ
ก.1 นงค(กส) ลว.19 ก.ย. 61

9,000.00

29 จ้างรถเครนขนาด 25 ตัน

8,000.00

จานวน 1 รายการ
ก.1 นงค(กส) ลว.19 ก.ย. 61

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
24,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายสมบัติ มีโชคดี
นายสมบัติ มีโชคดี
ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001460393
วันที่ 21.09.2018
ราคา 24,000.00 บาท ราคา 24,000.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศกั ดิ์ แข็งสาริ กิจ
ราคา

9,000.00

นายกิตติศกั ดิ์ แข็งสาริ กิจ ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001460349
วันที่ 21.09.2018
บาท ราคา 9,000.00 บาท กาหนด

8,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เลิศเครนเซอร์วิส
ราคา

8,000.00

หจก. ส.เลิศเครนเซอร์วิส ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001461311
วันที่ 25.09.2018
บาท ราคา 8,000.00 บาท กาหนด

