แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

1 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ

2 ค่าจ้างเหมาจดหน่วยมิเตอร์

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง
156,046.12

147,732.55

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

1,167.00

4 เติมน้ ายาแอร์รถยนต์
82-7510 สบ.

500.00

5 เปลี่ยนน้ ามันเครื่ องรถยนต์
ทะเบียน กน 807 สบ.

147,732.55 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม

6 ค่าจ้างแจ้งค่าไฟรายใหญ่และ
ราชการ

7 ค่าน้ าดื่ม เดือน พ.ย.

147,732.55

บาท ราคา

1,167.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั สินคาร์แคร์ ออโต้
ราคา
500.00 เฉพาะเจาะจง

1,167.00
500.00

บาท ราคา

5,800.00

5,800.00 เฉพาะเจาะจง

4,370.00

4,370.00 เฉพาะเจาะจง

1,650.00

บาท ราคา

5,800.00

ราคา

4,370.00

เลขที่เอกสาร 2200054613
ลว. 03.12.2018

ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001892034
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 03.12.2018

500.00

ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001892162
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 03.12.2018
ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001915373
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 06.12.2018

1,650.00

นายวิวฒั น์ อินทรโชติ

บาท ราคา

บริ ษทั ยู.เอฟ.ไอ. จากัด

บาท มาตรฐานของ กฟภ.

G03320181220001567-69 ลว.20.12.2018
G03320181228001629-32 ลว.28.12.2018

บริ ษทั สินคาร์แคร์ ออโต้

บาท ราคา

นายวิวฒั น์ อินทรโชติ
ราคา

1,167.00
ร้านนิกรแอร์

1,650.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั สินคาร์แคร์ ออโต้
ราคา

147,732.55

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
เอกสารจ่ายเงิน

บริ ษทั สินคาร์แคร์ ออโต้

ร้านนิกรแอร์
ราคา

1,650.00

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

156,046.12 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ราคา 156,046.12 บาท ราคา 156,046.12 บาท

ราคา
3 ซ่อมรถยนต์ทะเบียน
บล 1301 สบ.

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

5,800.00

บาท กฟภ. กาหนด

บริ ษทั ยู.เอฟ.ไอ. จากัด

บาท ราคา

4,370.00

คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

เลขที่เอกสาร 2001918343
ลว. 07.12.2018

สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001918184

บาท ตามท้องตลาด มีบริ การส่ง

ลว. 07.12.2018

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

8 ค่าถ่ายเอกสาร

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

หจก.เอ.บี.เค. เซ็นเตอร์

หจก.เอ.บี.เค. เซ็นเตอร์

ราคา
9 ค่าน้ าประปา

4,897.00
6,900.00

6,900.00 เฉพาะเจาะจง

21,158.00

3,000.00

13 ค่าจ้างสับเปลี่ยนมิเตอร์ตาม
วาระ

49,000.00

14 ค่าวัสดุสานักงาน หมึกเครื่ องพิมพ์

10,000.00

2,500.00

บาท กฟภ. กาหนด

บาท ราคา

6,900.00

4,897.00

บาท

6,900.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

21,158.00

บาท ราคา

นายปรารถนา พุทธวงษา
ราคา

3,000.00

21,158.00

บาท ตามท้องตลาด
บาท

นายปรารถนา พุทธวงษา ผลงานได้มาตรฐานที่กาหนด

บาท ราคา

3,000.00

เลขที่เอกสาร 2001938382

ผลงานมีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001938703

UP.SERVICE
บาท ราคา

ลว. 07.12.2018
ลว. 12.12.2018

21,158.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด บริ ษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด อยูใ่ นพื้นที่ ที่ให้บริ การ
ราคา

12 ค่าจ้างบารุ งรักษาสวน

4,897.00
UP.SERVICE

ราคา
11 ค่าไปรษณีย ์

บาท ราคา

คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

4,897.00 เฉพาะเจาะจง การประปาส่วนภูมิภาค อ.หนองแค การประปาส่วนภูมิภาค อ.หนองแค จาหน่ายประปา
ราคา

10 ค่าซ่อมชุดพัดลมความร้อน

2,500.00

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2001917695

บาท

ลว. 12.12.2018
เลขที่เอกสาร 2001915832/1203472924
ลว. 06.12.2018/14.12.2018
เลขที่เอกสาร 2001954886
ลว. 14.12.2018

49,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ

นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001962889
ราคา 49,000.00 บาท ราคา 49,000.00 บาท กาหนด
ลว. 17.12.2018
10,000.00 เฉพาะเจาะจง
สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001970855
UP.SERVICE
UP.SERVICE
ราคา

10,000.00

บาท ราคา

10,000.00

บาท ตามท้องตลาด มีบริ การส่ง

ลว. 18.12.2018

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

15 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง สับเปลี่ยน
มิเตอร์ ก.ค., ส.ค., ต.ค. 61
16 ซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง
54,273.00
14,300.00

บล 1302 สบ.

17 ซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน

2,650.00

บล 1301 สบ.

18 ซ่อมรถยนต์ทะเบียน
กน 1679 สบ.
19 ซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน
บล 1302 สบ.
20 ค่าจ้างพิมพ์หนังสื อแจ้งเตือนค่า

1,960.00
6,500.00
5,956.50

ไฟ เดือน พ.ย. 61

21 จัดซื้ อหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ า/
ค่ากระดาษพิมพ์ใบเสร็ จรับเงิน
22 ค่าอุปกรณ์เครื่ องมือช่าง (ผบค.)

23,200.00

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

54,273.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กฟภ.
ราคา 54,273.00 บาท ราคา 54,273.00 บาท กาหนด
14,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ.
ราคา 14,300.00 บาท ราคา 14,300.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
2,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ.
ราคา 2,650.00 บาท ราคา 2,650.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
1,960.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั สินคาร์แคร์ ออโต้ บริ ษทั สินคาร์แคร์ ออโต้ ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ.
ราคา 1,960.00 บาท ราคา 1,960.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ร้านนิกรแอร์
ร้านนิกรแอร์
6,500.00 เฉพาะเจาะจง
ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ.
ราคา 6,500.00 บาท ราคา 6,500.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
5,956.50 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ไอดี้ เอ็กซ์เซลเล้นท์ บริ ษทั ไอดี้ เอ็กซ์เซลเล้นท์ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กฟภ.
ราคา 5,956.50 บาท ราคา 5,956.50 บาท กาหนด
23,200.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั โปร ไอ.ที. ลิ้งค์ จากัด บริ ษทั โปร ไอ.ที. ลิ้งค์ จากัด สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา

953.27

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

953.27 เฉพาะเจาะจง

23,200.00

บาท ราคา

23,200.00

บาท ราคาตามท้องตลาด

บจก. มิสเตอร์ .ดี.ไอ.วาย.
บจก. มิสเตอร์ .ดี.ไอ.วาย. สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา
953.27
บาท ราคา
953.27
บาท ราคาตามท้องตลาด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
เอกสารจ่ายเงิน
G03320181218001553-55/18.12.2018

เลขที่เอกสาร 2001996208
ลว. 21.12.2018
เลขที่เอกสาร 2001996762
ลว. 21.12.2018
เลขที่เอกสาร 2001995793
ลว. 21.12.2018
เลขที่เอกสาร 2001995906
ลว. 21.12.2018
เลขที่เอกสาร 2002008109
ลว. 24.12.2018
เลขที่เอกสาร 2002021590,2002021783
ลว. 25.12.2018
เลขที่เอกสาร 2002016696
ลว. 25.12.2018

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

23 ค่าน้ ามันหล่อลื่น

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง
9,000.00

24 ค่าจ้างเหมาตัด - ต่อกลับมิเตอร์
ประจาเดือน ต.ค.61

53,822.00

25 ค่าจ้างทาสี ร้ ัวสานักงาน

45,000.00

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2002038005
ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 27.12.2018
53,822.00 เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

นายบุญเลิศ บุญสาน

นายบุญเลิศ บุญสาน

ราคา
45,000.00 เฉพาะเจาะจง

12,000.00

27 ค่าน้ าดื่ม เดือน ธ.ค.

ราคา
3,610.00

3,610.00 เฉพาะเจาะจง

60,360.00

จาหน่าย
ก.1 นงค(ปบ) ลว.29 พ.ย. 61
29 ซ่อมแซมรถยนต์
ทะเบียน 85-6524 สบ.
ก.1 นงค(กส) ลว.29 พ.ย. 61

12,500.00

บาท ราคา

12,000.00

บาท กฟภ. กาหนด

45,000.00

บาท ราคา

12,000.00

สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน

เลขที่เอกสาร 2002069788
ลว. 28.12.2018

สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2002064875

บาท ตามท้องตลาด มีบริ การส่ง
60,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.กันกุล เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด บ.กันกุล เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด สินค้ามีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 60,000.00 บาท ราคา 60,000.00 บาท มาตรฐานของ กฟภ.
3,610.00

บาท ราคา

3,610.00

ลว. 28.12.2018
เลขที่เอกสาร 2002065764
ลว. 28.12.2018

บาท ราคาตามท้องตลาด

บริ ษทั ยู.เอฟ.ไอ. จากัด

เลขที่เอกสาร 2002052330

ผลงานมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
บาท

ส.วัสดุก่อสร้าง

บริ ษทั ยู.เอฟ.ไอ. จากัด
ราคา

28 ซื้ อพัสดุเข้างานซ่อมแซมระบบ

45,000.00

53,822.00

น.ส.ภิฤดี โสระจิตร

ส.วัสดุก่อสร้าง

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

ทาสี

บาท ราคา

น.ส.ภิฤดี โสระจิตร
ราคา

26 ค่าวัสดุก่อสร้าง สี และอุปกรณ์

53,822.00

คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

ลว. 28.12.2018
เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001489023
วันที่ 04.12.2018

12,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสัง่ ซื้ อ/จ้าง 3001490300
วันที่ 07.12.2018
ราคา 12,500.00 บาท ราคา 12,500.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

30 ซ่อมแซมรถยนต์
ทะเบียน 80-9861 สบ.
ก.1 นงค(กส) ลว.30 พ.ย. 61
31 จ้างซ่อมรถยนต์
ทะเบียน 85-6524 สบ.
ก.1 นงค(กส) ลว.3 ธ.ค. 61
32 จ้างเหมาสารวจและนาข้อมูล
ขึ้นระบบ TAMS
ก.1 นงค(ปบ) ลว.18 ธ.ค. 61

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง
170,700.00

14,000.00

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
170,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001490323
วันที่ 07.12.2018
ราคา 170,700.00 บาท ราคา 170,700.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

14,000.00 เฉพาะเจาะจง

ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสัง่ ซื้ อ/จ้าง 3001490376
วันที่ 07.12.2018
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่

บจก.หนองแครวมยางและตั้งศูนย์ลอ้ บจก.หนองแครวมยางและตั้งศูนย์ลอ้

ราคา
72,292.00

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

14,000.00

บาท ราคา

72,292.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศกั ดิ์ แข็งสาริ กิจ
ราคา

71,138.00

14,000.00

นายกิตติศกั ดิ์ แข็งสาริ กิจ ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001495424
วันที่ 21.12.2018
บาท ราคา 71,138.00 บาท กาหนด

