แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

1 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ

2 ค่าน้ าดื่ม
3 ค่าจ้างเหมาจดหน่วยมิเตอร์

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง
185,938.80

3,736.00
147,500.36

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

5 ค่าน้ าประปา

2,500.00
3,363.00

6 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสานักงาน

22,800.00

7 ค่าไปรษณีย ์

18,692.00

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

185,938.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ราคา 185,938.80 บาท ราคา 185,938.80 บาท
3,736.00 เฉพาะเจาะจง

บริ ษทั ยู.เอฟ.ไอ. จากัด

บริ ษทั ยู.เอฟ.ไอ. จากัด

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

147,500.36

บาท ราคา

หจก.เอ.บี.เค. เซ็นเตอร์

147,500.36

บาท มาตรฐานของ กฟภ.

หจก.เอ.บี.เค. เซ็นเตอร์

ราคา

2,500.00

บาท ราคา

2,500.00

ราคา

18,692.00

บาท ราคา

18,692.00

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
เอกสารจ่ายเงิน
G03320181123001460-67
G03320181128001482-86

สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001754872

ราคา 3,736.00 บาท ราคา 3,736.00 บาท ตามท้องตลาด มีบริ การส่ง
147,500.36 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา

4 ค่าวัสดุสานักงาน/ถ่ายเอกสาร

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

ลว. 07.11.2018
เลขที่เอกสาร 2200050276
ลว. 02.11.2018

สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001772449

บาท ตามท้องตลาด มีบริ การส่ง
3,363.00 เฉพาะเจาะจง การประปาส่วนภูมิภาค อ.หนองแค การประปาส่วนภูมิภาค อ.หนองแค จาหน่ายประปา

ลว. 09.11.2018
เลขที่เอกสาร 2001772676
ราคา 3,363.00 บาท ราคา 3,363.00 บาท
ลว. 09.11.2018
ร้านภาณุกร แอร์เซอร์วิส ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม เลขที่เอกสาร 2001724197/2001724305/
22,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภาณุกร แอร์เซอร์วิส
ราคา 22,800.00 บาท ราคา 22,800.00 บาท มาตรฐานของ กฟภ. อยูใ่ นพื้นที่ 2001836849
ลว. 01.11.2018/21.11.2018
18,692.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด บริ ษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด อยูใ่ นพื้นที่ ที่ให้บริ การ
เลขที่เอกสาร 2001756627/2001777784
บาท

ลว. 07.11.2018/12.11.2018

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

8 ค่าจ้างเหมาตัด - ต่อกลับมิเตอร์
ประจาเดือน ส.ค.-ก.ย.61
9 ซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง
100,065.00

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

100,065.00 เฉพาะเจาะจง

นายบุญเลิศ บุญสาน

นายบุญเลิศ บุญสาน

ราคา

ราชการ

13 ค่าจ้างบารุ งรักษาสวน
14 จัดซื้ อป้ ายไวนิลและสติ๊กเกอร์
ติดโต๊ะขายของผูพ้ ิการ

100,065.00

บาท กฟภ. กาหนด

ลว. 02.11.2018/29.11.2018

5,759.60

5,759.60 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ไอดี้ เอ็กซ์เซลเล้นท์ บริ ษทั ไอดี้ เอ็กซ์เซลเล้นท์ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่
ราคา

5,105.00

5,105.00 เฉพาะเจาะจง

5,790.00

5,790.00 เฉพาะเจาะจง

9,140.00

9,140.00 เฉพาะเจาะจง

3,600.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง

5,759.60

บาท ราคา

ส.วัสดุก่อสร้าง
ราคา

12 ค่าจ้างแจ้งค่าไฟรายใหญ่และ

บาท ราคา

คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

9,255.50 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เอกสารจ่ายเงิน G03320181113001394-95
ราคา 9,255.50 บาท ราคา 9,255.50 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 06.11.2018

ไฟ เดือน ต.ค. 61

11 จัดซื้ อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง

100,065.00

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2001733426/2001882174

9,255.50

85-6524 สบ./82-7510 สบ.

10 ค่าจ้างพิมพ์หนังสื อแจ้งเตือนค่า

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

5,105.00
5,790.00

บาท ราคา

9,140.00

บาท ราคา

3,600.00

5,105.00

บาท ราคาตามท้องตลาด

5,790.00

บาท ราคา

9,140.00
แฮปปี้ ดีไซน์

บาท ราคา

3,600.00

คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

บาท กฟภ. กาหนด

น.ส.ปัทมา สิริแสง

แฮปปี้ ดีไซน์
ราคา

สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน

นายวิวฒั น์ อินทรโชติ

น.ส.ปัทมา สิริแสง
ราคา

บาท กฟภ. กาหนด

ส.วัสดุก่อสร้าง

นายวิวฒั น์ อินทรโชติ
ราคา

5,759.60

เลขที่เอกสาร 2001846163
ลว. 23.11.2018
เลขที่เอกสาร 2001795726/2001786225
ลว. 17.10.2018/25.10.2018
เลขที่เอกสาร 2001744530
ลว. 05.11.2018

ผลงานได้มาตรฐานที่กาหนด

เลขที่เอกสาร 2001836541
ลว. 21.11.2018

สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน

เลขที่เอกสาร 2001762977
วันที่ 08.11.2018

บาท
บาท ราคาตามท้องตลาด

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

15 ซ่อมแซมรถยนต์

16

17

18

19

ทะเบียน 82-5426 สบ.
ก.1 นงค(กส) ลว.31 ต.ค. 61
ซ่อมแซมรถยนต์
ทะเบียน 80-9861 สบ.
ก.1 นงค(กส) ลว.31 ต.ค. 61
ซ่อมแซมรถยนต์
ทะเบียน 85-6524 สบ.
ก.1 นงค(กส) ลว.31 ต.ค. 61
จ้างเหมาปรับปรุ งระบบจาหน่าย
22 kv แยกหนองไม้ซุง
ก.1 นงค(กส) ลว.5 พ.ย. 61
จ้างเหมาปรับปรุ งระบบจาหน่าย
22 kv
ก.1 นงค(กส) ลว.5 พ.ย. 61

20 จ้างเหมาปรับปรุ งระบบจาหน่าย
22 kv จานวน 5 รายการ
ก.1 นงค(กส) ลว.5 พ.ย. 61

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง
16,000.00

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
16,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001479031
วันที่ 08.11.2018
ราคา 16,000.00 บาท ราคา 16,000.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

63,500.00

63,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสัง่ ซื้ อ/จ้าง 3001479047
วันที่ 08.11.2018
ราคา 63,500.00 บาท ราคา 63,500.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่

29,000.00

29,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001479082
วันที่ 08.11.2018
ราคา 29,000.00 บาท ราคา 29,000.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่

310,418.81

310,418.81 เฉพาะเจาะจง

บ.กิติ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
ราคา

428,112.22

428,112.22 เฉพาะเจาะจง

บ.กิติ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
ราคา

451,503.05

451,503.05 เฉพาะเจาะจง

300,032.00

บ.กิติ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001480685
บาท ราคา 300,032.00 บาท กาหนด และคุณสมบัติครบถ้วน วันที่ 13.11.2018

431,770.00

บ.กิติ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001480667
บาท ราคา 431,770.00 บาท กาหนด และคุณสมบัติครบถ้วน วันที่ 13.11.2018

บ.กิติ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
ราคา

441,342.50

บ.กิติ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสัง่ ซื้ อ/จ้าง 3001480763
บาท ราคา 441,342.50 บาท กาหนด และคุณสมบัติครบถ้วน วันที่ 13.11.2018

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

21 จัดซื้ อพัสดุเข้างานขยายเขต

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

17,160.00

17,160.00 เฉพาะเจาะจง

บจก. พิพฒั น์โลหะภัณฑ์

จานวน 5 รายการ
ก.1 นงค(กส) ลว.5 พ.ย. 61
22 จัดซื้ ออุปกรณ์ดา้ นช่าง
จานวน 3 รายการ
ก.1 นงค(กส) ลว.17 ต.ค. 61

11,300.00

23 จ้างเหมาซ่อมท่อประปา

12,000.00

ราคา

ราคา

ก.1 นงค(กส) ลว.15 พ.ย. 61

24 จ้างรถยนต์ขดุ ตัก

32,000.00 เฉพาะเจาะจง

ก.1 นงค(กส) ลว.15 พ.ย. 61

25 จัดซื้ อพัสดุเข้างานขยายเขต
จานวน 5 รายการ
ก.1 นงค(กส) ลว.19 พ.ย. 61
26 จัดซื้ อพัสดุเข้างานขยายเขต
จานวน 5 รายการ
ก.1 นงค(กส) ลว.22 พ.ย. 61

บาท ราคา

11,300.00

สินค้ามีคุณภาพ เป็ นไปตาม
บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001485897
วันที่ 26.11.2018

32,000.00

นายภาณุพงศ์ แข็งธัญกิจ ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสัง่ ซื้ อ/จ้าง 3001485353
วันที่ 23.11.2018
บาท ราคา 12,000.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
นายกิตติ พวงจาปา
บาท ราคา

ส.วัสดุก่อสร้าง

13,840.00 เฉพาะเจาะจง
ราคา

59,780.00

12,000.00

นายกิตติ พวงจาปา
ราคา

13,840.00

ส.วัสดุก่อสร้าง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001479958
วันที่ 12.11.2018

นายภาณุพงศ์ แข็งธัญกิจ
ราคา

32,000.00

11,300.00

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

บจก. พิพฒั น์โลหะภัณฑ์ สินค้ามีคุณภาพ เป็ นไปตาม
บาท ราคา 14,320.00 บาท มาตรฐานของ กฟภ.

ส.วัสดุก่อสร้าง

11,300.00 เฉพาะเจาะจง

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

14,320.00

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

12,260.00

ส.วัสดุก่อสร้าง
บาท ราคา

ส.วัสดุก่อสร้าง

59,780.00 เฉพาะเจาะจง
ราคา

13,000.00

32,000.00
12,260.00
ส.วัสดุก่อสร้าง

บาท ราคา

13,000.00

ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001483289
วันที่ 20.11.2018
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
สินค้ามีคุณภาพ เป็ นไปตาม
บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001485812
วันที่ 26.11.2018

สินค้ามีคุณภาพ เป็ นไปตาม
บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่ใบสัง่ ซื้ อ/จ้าง 3001485897
วันที่ 26.11.2018

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

27 ซ่อมแซมรถยนต์
ทะเบียน 82-5426 สบ.
ก.1 นงค(กส) ลว.23 พ.ย. 61
28 ซ่อมแซมรถยนต์
ทะเบียน นข-2173 สบ.
ก.1 นงค(กส) ลว.23 พ.ย. 61
29 จัดซื้ อพัสดุเข้างานขยายเขต
จานวน 5 รายการ
ก.1 นงค(กส) ลว.22 พ.ย. 61

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง
11,444.00

6,300.00

24,360.00

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
11,444.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั สินคาร์แคร์ ออโต้ เซอร์วิส จากัด บริ ษทั สินคาร์แคร์ ออโต้ เซอร์วิส จากัด ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001485945
วันที่ 26.11.2018
ราคา 11,444.00 บาท ราคา 11,444.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

6,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001486503
วันที่ 27.11.2018
ราคา 6,300.00 บาท ราคา 6,300.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ส.วัสดุก่อสร้าง

24,360.00 เฉพาะเจาะจง
ราคา

11,444.00

ส.วัสดุก่อสร้าง
บาท ราคา

11,444.00

สินค้ามีคุณภาพ เป็ นไปตาม
บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001485897
วันที่ 26.11.2018

