แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน มีนาคม
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 มีนาคม 2562

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง
1 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง
199,642.13

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

199,642.13 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม
ราคา

2 ค่าจ้างเหมาจดหน่วยมิเตอร์
3 ค่าจ้างแจ้งค่าไฟรายใหญ่และ

148,495.46

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

199,642.13

บาท ราคา

199,642.13

บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

148,495.46 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 148,495.46 บาท ราคา 148,495.46 บาท มาตรฐานของ กฟภ.
นายวิวฒั น์ อินทรโชติ
นายวิวฒั น์ อินทรโชติ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
เอกสารจ่ายเงิน
G03320190305000238-40/05.03.2019
G03320190314000285-87/14.03.2019
G03320190322000331-33/22.03.2019
เอกสารจ่ายเงิน
G03320190304100087/03.03.2019
เลขที่เอกสาร 2000384522
ลว. 05.03.2019

5,990.00

5,990.00 เฉพาะเจาะจง

4 จ้างซ่อมเลื่อยยนต์ตดั ต้นไม้

5,480.00

5,480.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ยนตรกิจแมชีนเนอรี่ (1991) บจก.ยนตรกิจแมชีนเนอรี่ (1991) ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000394295
ราคา 5,480.00 บาท ราคา 5,480.00 บาท กาหนด
ลว. 06.03.2019

5 ค่าน้ าประปา

7,168.50

7,168.50 เฉพาะเจาะจง การประปาส่วนภูมิภาค อ.หนองแค การประปาส่วนภูมิภาค อ.หนองแค

ราชการ

ราคา

ราคา
6 ค่าน้ าดื่ม

3,590.00

3,590.00 เฉพาะเจาะจง

5,990.00

7,168.50

บาท ราคา

บาท ราคา

บริ ษทั ยู.เอฟ.ไอ. จากัด
ราคา

3,590.00

5,990.00

7,168.50

บาท กฟภ. กาหนด

บาท

บริ ษทั ยู.เอฟ.ไอ. จากัด

บาท ราคา

3,590.00

จาหน่ายประปา

เลขที่เอกสาร 2000400959
ลว. 07.03.2019

สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2000401976

บาท ตามท้องตลาด มีบริ การส่ง

ลว. 07.03.2019

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน มีนาคม
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 มีนาคม 2562

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง
7 ค่าไปรษณีย ์

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง
12,543.86

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

12,543.86 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด บริ ษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด
ราคา

8 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง
9 ค่าถ่ายเอกสาร เดือน ก.พ.62
10 ค่าจ้างเหมาตัด - ต่อกลับมิเตอร์
11 ซื้ อหมึกพิมพ์ จานวน 1 ตลับ

920.00
2,500.00
112,661.00

920.00 เฉพาะเจาะจง

บาท ราคา

12,543.86

อยูใ่ นพื้นที่ ที่ให้บริ การ

บาท

ลว. 12.03.2019

ส.วัสดุก่อสร้าง
ส.วัสดุก่อสร้าง
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2000428369
ราคา
920.00
บาท ราคา
920.00
บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด อยูใ่ นพื้นที่ ลว. 12.03.2019

หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์
หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์ ราคามาตรฐาน และอยูใ่ นพื้นที่ เลขที่เอกสาร 2000428267
ราคา 2,500.00 บาท ราคา 2,500.00 บาท ที่ให้บริ การ
ลว. 12.03.2019
112,661.00 เฉพาะเจาะจง
นายบุญเลิศ บุญสาน
นายบุญเลิศ บุญสาน คุณสมบัติครบถ้วนตามที่
เลขที่เอกสาร 2000507893/26.03.2019
2,500.00 เฉพาะเจาะจง

4,943.93
6,500.00

6,500.00 เฉพาะเจาะจง

(ยินดีตอ้ นรับ)

13 ค่าโทรศัพท์

12,543.86

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2000428528, 2000393950

เลขที่เอกสาร 2000402310/07.03.2019
ราคา 112,661.00 บาท ราคา 112,661.00 บาท กฟภ. กาหนด
4,943.93 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เค.ไอ.ที. ไซเบอร์ จากัด บริ ษทั เค.ไอ.ที. ไซเบอร์ จากัด สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2000447981
ราคา 4,943.93 บาท ราคา 4,943.93 บาท ตามท้องตลาด
ลว. 15.03.2019

(ผบป.)

12 จ้างทาป้ ายอะคริ ลิค

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

ร้านศรี ติ๊กเกอร์
ราคา

2,039.30

2,039.30 เฉพาะเจาะจง

6,500.00

บริ ษทั ทีโอที จากัด
ราคา

2,039.30

ร้านศรี ติ๊กเกอร์
บาท ราคา

6,500.00

ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000447911
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 15.03.2019

บริ ษทั ทีโอที จากัด
บาท ราคา

2,039.30

ให้บริ การด้านการสื่ อสาร
บาท

เอกสารจ่ายเงิน
G03320190319000308/19.03.2019

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน มีนาคม
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 มีนาคม 2562
วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง

14 ค่าวัสดุสานักงาน

10,914.02

10,914.02 เฉพาะเจาะจง

15 ค่าหมึกพิมพ์ จานวน 3 ตลับ

13,054.00

16 ค่าจ้างพิมพ์หนังสื อแจ้งเตือนค่า

5,830.00

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

ไฟฟ้ า

17 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง สับเปลี่ยน
มิเตอร์
18 จ้างทาสติ๊กเกอร์ กฟภ, ป้ าย

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

7,820.00

นโยบาย ผวก.

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

ร้านวิชาภัณฑ์
ร้านวิชาภัณฑ์
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 10,914.02 บาท ราคา 10,914.02 บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว
13,054.00 เฉพาะเจาะจง
UP.Service
UP.Service
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 13,054.00 บาท ราคา 13,054.00 บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว
5,830.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ไอดี้ เอ็กซ์เซลเล้นท์ บริ ษทั ไอดี้ เอ็กซ์เซลเล้นท์ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่
ราคา

12,760.00

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

5,830.00

บาท ราคา

12,760.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ

5,830.00

บาท กฟภ. กาหนด

นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2000461771/2000461852
ลว. 19.03.2019
เลขที่เอกสาร 2000476352
ลว. 20.03.2019
เลขที่เอกสาร 2000470162
ลว. 20.03.2019
เลขที่เอกสาร 2000492267

ราคา 12,760.00 บาท ราคา 12,760.00 บาท กฟภ. กาหนด
ลว. 22.03.2019
7,820.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านไอเดียอิงค์แอน
ร้านไอเดียอิงค์แอน
สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2000494944
ราคา 7,820.00 บาท ราคา 7,820.00 บาท ตามท้องตลาด
ลว. 25.03.2019

19 ซ่อมแซมรถยนต์

36,100.00

ทะเบียน 85-6524 สบ.
ก.1 นงค(กส) ลว.20 ก.พ. 62
20 ซ่อมแซมรถยนต์
ทะเบียน 80-9861 สบ.
ก.1 นงค(กส) ลว.21 ก.พ. 62

36,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001523311
วันที่ 08.03.2019
ราคา 36,100.00 บาท ราคา 36,100.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่

62,900.00

62,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสัง่ ซื้ อ/จ้าง 3001523297
วันที่ 08.03.2019
ราคา 62,900.00 บาท ราคา 62,900.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน มีนาคม
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 มีนาคม 2562

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง
21 ซ่อมแซมรถยนต์
ทะเบียน 84-8516 สบ.
ก.1 นงค(กส) ลว.25 ก.พ. 62
22 จ้างรถบรรทุกขนส่งผลิตภัณฑ์
คอนกรี ตงานปรับปรุ งฯ หลังรี
โคลสเซอร์ 10R-01 จุดที่ 3
ก.1 นงค(กส) ลว.26 ก.พ. 62

23 จ้างรถบรรทุกขนส่งผลิตภัณฑ์

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง
58,350.00

ก.1 นงค(กส) ลว. 4 มี.ค.62
25 ซ่อมแซมรถยนต์
ทะเบียน 84-8516 สบ.
ก.1 นงค(กส) ลว.3 มี.ค. 62

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั กิติ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด บริ ษทั กิติ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสัง่ ซื้ อ/จ้าง 3001523442
วันที่ 08.03.2019
ราคา 14,000.00 บาท ราคา 14,000.00 บาท กาหนด

21,600.00

21,600.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั กิติ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด บริ ษทั กิติ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001523417
วันที่ 08.03.2019
ราคา 21,600.00 บาท ราคา 21,600.00 บาท กาหนด

13,440.00

13,440.00 เฉพาะเจาะจง บจก. พิพฒั น์โลหะภัณฑ์
บจก. พิพฒั น์โลหะภัณฑ์ สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 13,440.00 บาท ราคา 13,440.00 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด

58,500.00

58,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001524215
วันที่ 11.03.2019
ราคา 58,500.00 บาท ราคา 58,500.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่

คอนกรี ตหลังรี โคลสเซอร์
10R-01 จุดที่ 4
ก.1 นงค(กส) ลว.26 ก.พ. 62

24 จัดซื้ อพัสดุเข้างานขยายเขต
จานวน 5 รายการ

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
58,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001523364
วันที่ 08.03.2019
ราคา 58,350.00 บาท ราคา 58,350.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001524234
วันที่ 11.03.2019

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน มีนาคม
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 มีนาคม 2562

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง
26 จัดซื้ อพัสดุเข้างานปรับปรุ งฯ
จานวน 5 รายการ

27,600.00

27,600.00 เฉพาะเจาะจง บจก. พิพฒั น์โลหะภัณฑ์
บจก. พิพฒั น์โลหะภัณฑ์ สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 24,000.00 บาท ราคา 24,000.00 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001524233
วันที่ 11.03.2019

14,260.00

14,260.00 เฉพาะเจาะจง บจก. พิพฒั น์โลหะภัณฑ์
บจก. พิพฒั น์โลหะภัณฑ์ สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 10,670.00 บาท ราคา 10,670.00 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด

เลขที่ใบสัง่ ซื้ อ/จ้าง 3001524235
วันที่ 11.03.2019

17,300.00

17,300.00 เฉพาะเจาะจง

ส.วัสดุก่อสร้าง
ส.วัสดุก่อสร้าง
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 17,300.00 บาท ราคา 17,300.00 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001525471
วันที่ 14.03.2019

9,240.00

9,240.00 เฉพาะเจาะจง

ส.วัสดุก่อสร้าง
ส.วัสดุก่อสร้าง
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 8,360.00 บาท ราคา 8,360.00 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด

เลขที่ใบสัง่ ซื้ อ/จ้าง 3001531146
วันที่ 26.03.2019

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

ก.1 นงค(กส) ลว. 4 มี.ค.62

27 จัดซื้ อพัสดุเข้างานขยายเขต
จานวน 5 รายการ
ก.1 นงค(กส) ลว. 4 มี.ค.62

28 จัดซื้ อเครื่ องมือด้านช่าง
จานวน 4 รายการ
ก.1 นงค(กส) ลว. 11 มี.ค.62

29 จัดซื้ อพัสดุเข้างานขยายเขต
จานวน 5 รายการ
ก.1 นงค(กส) ลว. 22 มี.ค.62

