แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน มกราคม
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 มกราคม 2562

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง
1 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ

2 ค่าน้ าประปา

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

126,636.90 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม
ราคา 126,636.90 บาท ราคา 126,636.90 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

3,835.00

3,835.00 เฉพาะเจาะจง การประปาส่วนภูมิภาค อ.หนองแค การประปาส่วนภูมิภาค อ.หนองแค

จาหน่ายประปา

3,406.63

3,406.63 เฉพาะเจาะจง

17,641.00
65,143.00

148,196.93

3,406.63

3,835.00

บาท

บริ ษทั ทีโอที จากัด
บาท ราคา

17,641.00

บาท ราคา

65,143.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ
ราคา

6 ค่าจ้างเหมาจดหน่วยมิเตอร์

บาท ราคา

3,406.63

65,143.00

17,641.00

บาท

65,143.00

อยูใ่ นพื้นที่ ที่ให้บริ การ

บาท
บาท กฟภ. กาหนด

148,196.93 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา

148,196.93

บาท ราคา

148,196.93

เอกสารจ่ายเงิน
G03320190122000077/22.01.2019

นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

บาท ราคา

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
เอกสารจ่ายเงิน
G03320190124000091-92/24.01.2019
G03320190128000100/28.01.2019
G03320190129000104-06/29.01.2019
เลขที่เอกสาร 2000032486
ลว. 09.01.2019

ให้บริ การด้านการสื่ อสาร

17,641.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด บริ ษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด
ราคา

5 ค่าจ้างเหมาตัด - ต่อกลับมิเตอร์

3,835.00

บริ ษทั ทีโอที จากัด
ราคา

4 ค่าไปรษณีย ์

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

126,636.90

ราคา
3 ค่าโทรศัพท์

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่เอกสาร 2000016855
ลว. 07.01.2019
เอกสารจ่ายเงิน
G03320190118000061,63/18.01.2019
G03320190121000070/21.01.2019
เอกสารจ่ายเงิน
2200000658 ลว.03.01.2019

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน มกราคม
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 มกราคม 2562

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง
7 ค่าจ้างพิมพ์หนังสื อแจ้งเตือนค่า

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง
5,066.27

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง

ราคา
2,800.00
2,336.45
5,467.29
3,104.00

3,104.00 เฉพาะเจาะจง

บล 1302 สบ.

12 ซ่อมรถยนต์ทะเบียน

4,635.00 เฉพาะเจาะจง

กจ-3744 สบ.

13 เปลี่ยนน้ ามันเครื่ อง
ทะเบียน 86-0389 สบ.

บาท กฟภ. กาหนด

นายศรายุทธ สถานสถิตย์ ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม

บาท ราคา

2,800.00

บาท มาตรฐานของ กฟภ.

2,336.45

บาท ราคา

2,336.45

บาท

3,525.00 เฉพาะเจาะจง

5,467.29

บาท ราคา

5,467.29

บาท

เลขที่เอกสาร 2000074553
ลว. 18.01.2019
เลขที่เอกสาร 2000068805
ลว. 17.01.2019
เลขที่เอกสาร 2000068918
ลว. 17.01.2019

3,104.00

บาท ราคา

3,104.00

ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000022677
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 08.01.2019

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

ราคา
3,525.00

2,800.00

5,066.27

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2000100278
ลว. 23.01.2019

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

ราคา
4,635.00

บาท ราคา

5,467.29 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เค.ไอ.ที. ไซเบอร์ จากัด บริ ษทั เค.ไอ.ที. ไซเบอร์ จากัด ราคามาตรฐานตามท้องตลาด
ราคา

11 ซ่อมรถยนต์ทะเบียน

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

2,336.45 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เค.ไอ.ที. ไซเบอร์ จากัด บริ ษทั เค.ไอ.ที. ไซเบอร์ จากัด ราคามาตรฐานตามท้องตลาด
ราคา

10 ค่าดรั้มปริ้ นเตอร์ Brother (ผบป.)

5,066.27

2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ สถานสถิตย์
ราคา

9 ค่าหมึกพิมพ์ Brother (ผบป.)

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

5,066.27 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ไอดี้ เอ็กซ์เซลเล้นท์ บริ ษทั ไอดี้ เอ็กซ์เซลเล้นท์ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

ไฟฟ้ า

8 ค่าบารุ งฯบริ เวณสานักงาน

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

4,635.00

บาท ราคา

4,635.00

ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000054851
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 15.01.2019

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

ราคา

3,525.00

บาท ราคา

3,525.00

ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000142726
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 31.01.2019

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน มกราคม
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 มกราคม 2562

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง

14 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง

460.00

460.00 เฉพาะเจาะจง

15 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง

130.00

130.00 เฉพาะเจาะจง

16 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง

4,230.00

4,230.00 เฉพาะเจาะจง

11,800.00

11,800.00 เฉพาะเจาะจง

18 ค่าถ่ายเอกสาร

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

19 ค่าวัสดุสานักงาน (ผบป.)

1,360.00

1,360.00 เฉพาะเจาะจง

45,690.00

45,690.00 เฉพาะเจาะจง

5,100.00

5,100.00 เฉพาะเจาะจง

(เลื่อยโค้ง, มีดขอชัก) ปบ.

17 ค่าดรั้มปริ้ นเตอร์

20 ค่าหมึกพิมพ์
21 ค่าวัสดุสานักงาน

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

ส.วัสดุก่อสร้าง
ส.วัสดุก่อสร้าง
สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
ราคา
460.00
บาท ราคา
460.00
บาท ท้องตลาด
ส.วัสดุก่อสร้าง
ส.วัสดุก่อสร้าง
สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
ราคา
130.00
บาท ราคา
130.00
บาท ท้องตลาด
ส.วัสดุก่อสร้าง
ส.วัสดุก่อสร้าง
สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
ราคา 4,230.00 บาท ราคา 4,230.00 บาท ท้องตลาด
UP.Service
UP.Service
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 11,800.00 บาท ราคา 11,800.00 บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว
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
บริ ษทั ยินดีเครื่ องเขียน จากัด บริ ษทั ยินดีเครื่ องเขียน จากัด สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน
ราคา 1,360.00 บาท ราคา 1,360.00 บาท ตามท้องตลาด
UP.Service
UP.Service
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 45,690.00 บาท ราคา 45,690.00 บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว
ร้านวิชาภัณฑ์
ร้านวิชาภัณฑ์
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 5,100.00 บาท ราคา 5,100.00 บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2000083373
ลว. 21.01.2019
เลขที่เอกสาร 2000100101
ลว. 23.01.2019
เลขที่เอกสาร 2000100138
ลว. 23.01.2019
เลขที่เอกสาร 2000032096
ลว. 09.01.2019
เลขที่เอกสาร 2000062625
ลว. 16.01.2019
เลขที่เอกสาร 2000134418/2000134516
ลว. 30.01.2019
เลขที่เอกสาร 2000100190
ลว. 22.01.2019
เลขที่เอกสาร 2000142382/2000142640
ลว. 31.01.2019

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน มกราคม
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 มกราคม 2562

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง
22 จัดซื้ อเครื่ องมือช่าง

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง
49,000.00

ก.1 นงค(มต)

23 จ้างเหมารักษาความสะอาด

233,544.00

สานักงาน กฟอ.หนองแค
ก.1 นงค(บห) ลว.19 ธ.ค.61
24 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย
สานักงาน กฟอ.หนองแค
ก.1 นงค(บห) ลว.25 ธ.ค.61

470,400.00

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
บริ
ษ
ท
ั
กั
น
กุ
ล
เอ็
น
จิ
เ
นี
ย
ริ
ง
จ
ากั
ด
บริ
ษ
ท
ั
กั
น
กุ
ล
เอ็
น
จิ
เ
นี
ย
ริ
ง
จ
ากั
ด
่
่
49,000.00 เฉพาะเจาะจง
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001507331
ราคา 49,000.00 บาท ราคา 49,000.00 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด
วันที่ 28.01.2019
บจก.รั
ก
ษาความปลอดภั
ย
แพะพญานพคุ
ณ
บจก.รั
ก
ษาความปลอดภั
ย
แพะพญานพคุ
ณ
233,544.00 เฉพาะเจาะจง
ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. สัญญาจ้างเลขที่ จ.002/2562
ราคา 233,544 บาท/12เดือน/2คน ราคา 233,544 บาท/12เดือน/2คน กาหนด และคุณสมบัติครบถ้วน วันที่ 02.01.2019
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

470,400.00 เฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. สัญญาจ้างเลขที่ จ.001/2562
ราคา 470,400 บาท/12เดือน/2คน ราคา 470,400 บาท/12เดือน/2คน กาหนด และคุณสมบัติครบถ้วน วันที่ 02.01.2019

