แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง
1 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง
102,144.50

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

102,144.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม
ราคา

2 ค่าจ้างเหมาจดหน่วยมิเตอร์

149,543.63

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

102,144.50

บาท ราคา

102,144.50

บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

149,543.63 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
เอกสารจ่ายเงิน
G03320190722000836/22.07.2019

เอกสารจ่ายเงิน

3 เทปสะท้อนแสง 2 ม้วน

1,040.00

G03320190702100402 ลว.02.07.2019
149,543.63 บาท ราคา 149,543.63 บาท มาตรฐานของ กฟภ.
1,040.00 เฉพาะเจาะจง
ค้าเจริ ญพาณิชย์
ค้าเจริ ญพาณิชย์
สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001026473
ราคา 1,040.00 บาท ราคา 1,040.00 บาท ตามท้องตลาด
ลว. 02.07.2019

4 ซื้ อหลอดไฟ และอุปกรณ์ซ่อม

4,588.00

4,588.00 เฉพาะเจาะจง

ราคา

ราคา

สุขภัณฑ์

5 ค่าอุปกรณ์วนั เฉลิม พระชนมพรรษาราชินี

5,093.46

6 จ้างตัดหญ้า,แต่งต้นไม้ บริ เวณ

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

5,093.46 เฉพาะเจาะจง

794.39

794.39 เฉพาะเจาะจง

7 ซื้ อธงชาติ และเสาธง

4,588.00

บาท ราคา

ร้านวิชาภัณฑ์
ราคา

สานักงาน

สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001026392
บาท ตามท้องตลาด
ลว.02.07.2019

บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด

5,093.46

4,588.00
ร้านวิชาภัณฑ์

บาท ราคา

5,093.46

สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว

เลขที่เอกสาร 2001044509
ลว. 04.07.2019

นายสมชาย ทองไสว
นายสมชาย ทองไสว ผลงานมีคุณภาพได้มาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001044204
ราคา 2,000.00 บาท ราคา 2,000.00 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด อยูใ่ นพื้นที่ ลว.04.07.2019
ร้านวิชาภัณฑ์
ร้านวิชาภัณฑ์
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา
794.39
บาท ราคา
794.39
บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว

เลขที่เอกสาร 2001044348
ลว.04.07.2019

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง
8 ซื้ อกระดาษพิมพ์ใบเสร็ จและ

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
26,215.00 26,215.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั โปร ไอ.ที. ลิ้งค์ จากัด บริ ษทั โปร ไอ.ที. ลิ้งค์ จากัด สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001054143
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง

หนังสื อแจ้งค่าไฟฟ้ า

9 ค่าแรงจ้างเหมาแจ้งหนี้ ไฟ

ราคา
5,780.00

5,780.00 เฉพาะเจาะจง

ราชการและเอกชนรายใหญ่

26,215.00

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

บาท ราคา

นายวิวฒั น์ อินทรโชติ
ราคา

5,780.00

26,215.00

บาท ตามท้องตลาด

นายวิวฒั น์ อินทรโชติ

บาท ราคา

5,780.00

คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

บาท กฟภ. กาหนด

ลว.05.07.2019
เลขที่เอกสาร 2001055516
ลว. 05.07.2019

10 ค่าถ่ายเอกสาร เดือน มิ.ย. 62

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์
หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์ ราคามาตรฐาน และอยูใ่ นพื้นที่ เลขที่เอกสาร 2001053571
ราคา 2,500.00 บาท ราคา 2,500.00 บาท ที่ให้บริ การ
ลว. 05.07.2019

11 ซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน

1,600.00

1,600.00 เฉพาะเจาะจง

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

ราคา

กน1679 สบ.

12 ค่าน้ าประปา มิ.ย. 62

11,232.50

14 ค่าไปรษณีย ์ มิ.ย. 62

2,070.00
12,024.00

บาท ราคา

1,600.00

11,232.50 เฉพาะเจาะจง การประปาส่วนภูมิภาค อ.หนองแค การประปาส่วนภูมิภาค อ.หนองแค
ราคา

13 ซื้ อไฟฉายแรงสูง 15w 3 ชุด

1,600.00

ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001062085
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 08.07.2019

2,070.00 เฉพาะเจาะจง

11,232.50

บาท ราคา

11,232.50

จาหน่ายประปา

บาท

เลขที่เอกสาร 2001077208
ลว. 09.07.2019

ร้านจิรมาศไฟฟ้ า
ร้านจิรมาศไฟฟ้ า
สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001077044
ราคา 2,070.00 บาท ราคา 2,070.00 บาท ตามท้องตลาด
ลว.09.07.2019

12,024.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด บริ ษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด
ราคา

12,024.00

บาท ราคา

12,024.00

บาท

อยูใ่ นพื้นที่ ที่ให้บริ การ

เลขที่เอกสาร 2001076969/09.07.2019
เลขที่เอกสาร 1201577535/05.07.2019

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง
15 กระดาษขาว A4
16 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง สับเปลี่ยน
มิเตอร์ พ.ค. - มิ.ย.62

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง

2,060.75

2,060.75 เฉพาะเจาะจง

49,760.00

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

ร้านวิชาภัณฑ์
ร้านวิชาภัณฑ์
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 2,060.75 บาท ราคา 2,060.75 บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว
49,760.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่
ราคา

49,760.00

บาท ราคา

49,760.00

บาท กฟภ. กาหนด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2001086338
ลว. 11.07.2019
เลขที่เอกสาร 2001082521/10.07.2019
เลขที่เอกสาร 2001137927/23.07.2019

17 ค่าน้ าดื่ม มิ.ย. 62

4,110.00

4,110.00 เฉพาะเจาะจง

บริ ษทั ยู.เอฟ.ไอ. จากัด
บริ ษทั ยู.เอฟ.ไอ. จากัด สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001109965
ราคา 4,110.00 บาท ราคา 4,110.00 บาท ตามท้องตลาด มีบริ การส่ง
ลว. 18.07.2019

18 ซ่อมแซมเครื่ องปรับอากาศใน

4,050.00

4,050.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านภาณุกร แอร์เซอร์วิส
ร้านภาณุกร แอร์เซอร์วิส ผลงานมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 4,050.00 บาท ราคา 4,050.00 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด

5,482.40

5,482.40 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ไอดี้ เอ็กซ์เซลเล้นท์ บริ ษทั ไอดี้ เอ็กซ์เซลเล้นท์ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

สานักงาน

19 ค่าจ้างพิมพ์หนังสื อแจ้งเตือนค่า
ไฟฟ้ า

20 ค่าหมึกพิมพ์ จานวน 10 ตลับ
21 ซื้ อหิน 3/4 จานวน 20 กระสอบ

14,160.00
800.00

บาท กฟภ. กาหนด

เลขที่เอกสาร 2001113981
ลว. 18.07.2019

สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว

เลขที่เอกสาร 2001136312
ลว. 23.07.2019

ส.วัสดุก่อสร้าง
ส.วัสดุก่อสร้าง
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา
800.00
บาท ราคา
800.00
บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด

เลขที่เอกสาร 2001145471
ลว.24.07.2019

ราคา

5,482.40

ราคา

UP.Service
14,160.00

14,160.00 เฉพาะเจาะจง
800.00 เฉพาะเจาะจง

เลขที่เอกสาร 2001113569
ลว.18.07.2019

บาท ราคา

5,482.40

บาท ราคา

UP.Service
14,160.00

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง
22 จ้างทาป้ ายพระบรมฉายาลักษณ์

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง
2,500.00

ร.10

23 ซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน

12,300.00

84-8516 สบ.

24 ค่าซ่อมและซื้ ออุปกรณ์

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
2,500.00 เฉพาะเจาะจง
ไอเดียอิงค์แอน
ไอเดียอิงค์แอน
ผลงานมีคุณภาพได้มาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001127385
ราคา 2,500.00 บาท ราคา 2,500.00 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด อยูใ่ นพื้นที่ ลว.24.07.2019
12,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001170571
ราคา 12,300.00 บาท ราคา 12,300.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว.30.07.2019
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

เนทเทค คอมพิวเตอร์
เนทเทค คอมพิวเตอร์ ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001174891
ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท กาหนด
ลว.30.07.2019

9,560.45

9,560.45 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ ส่ วนจากัด เอช.เค โฮม แอนด์ ห้างหุน้ ส่ วนจากัด เอช.เค โฮม แอนด์

คอมพิวเตอร์ ผปบ.

25 ค่าหลอดไฟฟ้ า

ราคา
26 ค่าจ้างเหมาตัด - ต่อกลับมิเตอร์
เดือน มิ.ย.62
27 คตท.ก่อนงดจ่ายไฟ แจกใบผ่อน

ก.1 นงค(กส) ลว. 3 ก.ค.62

9,560.45

บาท ราคา

9,560.45

สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001170678
บาท ตามท้องตลาด
ลว.30.07.2019

60,016.00

60,016.00 เฉพาะเจาะจง

นายบุญเลิศ บุญสาน
นายบุญเลิศ บุญสาน คุณสมบัติครบถ้วนตามที่
ราคา 60,016.00 บาท ราคา 60,016.00 บาท กฟภ. กาหนด

เลขที่เอกสาร 2001182810
ลว. 31.07.2019

350.00

350.00 เฉพาะเจาะจง

นายบุญเลิศ บุญสาน คุณสมบัติครบถ้วนตามที่
นายบุญเลิศ บุญสาน
ราคา
350.00
บาท ราคา
350.00
บาท กฟภ. กาหนด

16,360.00

16,360.00 เฉพาะเจาะจง

เลขที่เอกสาร 2001182810
ลว.31.07.2019
เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001572104
วันที่ 09.07.2019

ผัน

28 จัดซื้ อพัสดุเข้างานขยายเขต
จานวน 9 รายการ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

ส.วัสดุก่อสร้าง
ส.วัสดุก่อสร้าง
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 14,540.00 บาท ราคา 14,540.00 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง
29 จ้างเหมาสารวจและพิมพ์
ข้อมูลลงในโปรแกรม TAMS

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง
127,512.00

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
ิ
นายกิ
ต
ติ
ศ
ก
ั
ดิ
์
แข็
ง
สารี
ก
จ
127,512.00 เฉพาะเจาะจง
นายกิตติศกั ดิ์ แข็งสารี กิจ ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001577810
ราคา 126,662.00 บาท ราคา 126,662.00 บาท กาหนด
วันที่ 25.07.2019
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

ก.1 นงค(ปบ) ลว. 9 ก.ค.62

30 จ้างตัดต้นไม้ฟีดเดอร์ 5

197,183.88

197,183.88 เฉพาะเจาะจง

นายจรัญ น้อยจังหรี ด
นายจรัญ น้อยจังหรี ด ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001563669
ราคา 184,284.00 บาท ราคา 184,284.00 บาท กาหนด
วันที่ 11.07.2019

143,380.00

143,380.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.ณัชชา พึ่งจิตร์
น.ส.ณัชชา พึ่งจิตร์
ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001573210
ราคา 134,000.00 บาท ราคา 134,000.00 บาท กาหนด
วันที่ 11.07.2019

ก.1 นงค(ปบ) ลว. 13 พ.ค.62

31 จ้างเทคอนกรี ตหุ้มโคนเสาตอม่อ
ก.1 นงค(ปบ) ลว. 29 พ.ค. 62

