แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤศจิกายน
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง
1 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ
2 ค่าจ้างเหมาจดหน่วยมิเตอร์
3 ค่าแรงจ้างเหมาแจ้งหนี้ ไฟ

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง
97,827.22
160,845.73
6,370.00

ราชการและเอกชนรายใหญ่

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง

2,500.00

5 จ้างตัดหญ้า,แต่งต้นไม้ บริ เวณ

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

6 ค่าน้ าดื่ม ต.ค. 62

3,566.00

3,566.00 เฉพาะเจาะจง

7 จ้างเหมาซ่อมรถ

133,429.00

133,429.00 เฉพาะเจาะจง

888.00

888.00 เฉพาะเจาะจง

สานักงาน

จานรอง

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

97,827.22 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม
มีคุณสมบัติ
ราคา 97,827.22 บาท ราคา 97,827.22 บาท
ถูกต้องครบถ้วน
160,845.73 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 160,845.73 บาท ราคา 160,845.73 บาท มาตรฐานของ กฟภ.
6,370.00 เฉพาะเจาะจง นายวิวฒั น์ อินทรโชติ
นายวิวฒั น์ อินทรโชติ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่
ราคา 6,370.00 บาท ราคา 6,370.00 บาท กฟภ. กาหนด
2,500.00 เฉพาะเจาะจง 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

4 ค่าถ่ายเอกสาร เดือน ต.ค. 62

8 ซื้ อแก้วน้ าสูง, แก้วกาแฟพร้อม

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
เอกสารจ่ายเงิน
G03320191125001425/25.11.2019

เอกสารจ่ายเงิน
G03320191104100600-01/04.11.2019

เลขที่เอกสาร 2001743464
ลว. 05.11.2019

เลขที่เอกสาร 2001766604
ลว. 05.11.2019
นายสมชาย ทองไสว
นายสมชาย ทองไสว ผลงานมีคุณภาพได้มาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001746706
ราคา 2,000.00 บาท ราคา 2,000.00 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด อยูใ่ นพื้นที่ ลว. 05.11.2019
บริ ษทั ยู.เอฟ.ไอ. จากัด
บริ ษทั ยู.เอฟ.ไอ. จากัด สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001766744
ราคา 3,566.00 บาท ราคา 3,566.00 บาท ตามท้องตลาด มีบริ การส่ง
ลว. 08.11.2019
หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานมีคุณภาพได้มาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2501298742/08.11.2019
ราคา 133,429.00 บาท ราคา 133,429.00 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด
เลขที่เอกสาร 2501362464/26.11.2019
ร้านสงวนทรัพย์
ร้านสงวนทรัพย์
สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001766939
ราคา
888.00
บาท ราคา
888.00
บาท ตามท้องตลาด
ลว. 08.11.2019

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤศจิกายน
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง
9 กระดาษ A4 80gsm รวม 21รี ม,

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง

17,242.00

17,242.00 เฉพาะเจาะจง

ค่าวัสดุสานักงาน

10 ค่าน้ าประปา ต.ค. 62

2,294.75

11 ค่าไปรษณีย ์ ต.ค. 62

20,838.00

12 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง สับเปลี่ยน
มิเตอร์ ต.ค. 62
13 รองเท้าsafety 3คู่

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

ร้านวิชาภัณฑ์
ร้านวิชาภัณฑ์
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 17,242.00 บาท ราคา 17,242.00 บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว
2,294.75 เฉพาะเจาะจง การประปาส่วนภูมิภาค อ.หนองแค การประปาส่วนภูมิภาค อ.หนองแค
จาหน่ายประปา
ราคา 2,294.75 บาท ราคา 2,294.75 บาท
20,838.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด บริ ษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด
อยูใ่ นพื้นที่ ที่ให้บริ การ

19,915.00

19,915.00 เฉพาะเจาะจง

11,400.00

11,400.00 เฉพาะเจาะจง

5,182.10

5,182.10 เฉพาะเจาะจง

15 จัดซื้ อรองเท้าSafetyจานวน12คู่

27,637.20

27,637.20 เฉพาะเจาะจง

16 จ้างปริ้ น-ถ่ายเอกสารงาน
ละเมิดพาดสายสื่ อสาร

40,291.92

40,291.92 เฉพาะเจาะจง

(วรุ ตม์,ธนะสิ ทธิ์ ,สุ วฒั น์) ผปบ.

14 ค่าจ้างพิมพ์หนังสื อแจ้งเตือนค่า

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ไฟฟ้ า

ราคา 20,838.00 บาท
นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ
ราคา 19,915.00 บาท
ส.วัสดุก่อสร้าง
ราคา 11,400.00 บาท
บริ ษทั ไอดี้ เอ็กซ์เซลเล้นท์
ราคา 5,182.10 บาท
บริ ษทั เหลืองรัศมี จากัด
ราคา 27,637.20 บาท
ประเสริ ฐเต็งใช้
ราคา 40,291.92 บาท

ราคา 20,838.00 บาท
นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่
ราคา 19,915.00 บาท กฟภ. กาหนด
ส.วัสดุก่อสร้าง
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 11,400.00 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด
บริ ษทั ไอดี้ เอ็กซ์เซลเล้นท์ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่
ราคา 5,182.10 บาท กฟภ. กาหนด
บริ ษทั เหลืองรัศมี จากัด สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 27,637.20 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด
ประเสริ ฐเต็งใช้
ผลงานมีคุณภาพ ราคา
ราคา 40,291.92 บาท มาตรฐานตามท้องตลาด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2001766667/07.11.2019
เลขที่เอกสาร 2001854577/27.11.2019
เลขที่เอกสาร 2001775826
ลว. 11.11.2019
เลขที่เอกสาร 2001785592/12.11.2019
เลขที่เอกสาร 2001782363/12.11.2019
เลขที่เอกสาร 2001804674
ลว. 14.11.2019
เลขที่เอกสาร 2001806858
ลว. 15.11.2019
เลขที่เอกสาร 2001834910
ลว.20.11.2019
เลขที่เอกสาร 2001834751
ลว. 20.11.2019
เลขที่เอกสาร 2001864330
ลว. 25.11.2019

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤศจิกายน
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง

17 ซื้ อหมึกพิมพ์ 6 ตลับ และ
ดรั้ม 1 ชุด
18 จ้างติดตั้งตูไ้ ฟควบคุมปั๊ มน้ า

43,400.00

43,400.00 เฉพาะเจาะจง

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง

19 เปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน
84-8516 สบ.
20 ค่าซ่อม HDB กล้องวงจรปิ ด

18,400.00

18,400.00 เฉพาะเจาะจง

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

17,300.00

17,300.00 เฉพาะเจาะจง

14,240.00

14,240.00 เฉพาะเจาะจง

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

กฟอ.หนองแค

21 ซ่อมแซมรถทะเบียน 84-8516 สบ.
ก.1 นงค(กส) ลว. 30 ต.ค. 62

22 จัดซื้ อพัสดุเข้างานขยายเขต
ก.1 นงค(กส) ลว. 14 ส.ค.62

เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
UP.Service
UP.Service
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001880044
ราคา 43,400.00 บาท ราคา 43,400.00 บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว
ลว. 27.11.2019
นายวัชระ จันทริ กา
นายวัชระ จันทริ กา
ผลงานมีคุณภาพ ราคา
เลขที่เอกสาร 2001879501
ราคา 5,500.00 บาท ราคา 5,500.00 บาท มาตรฐานตามท้องตลาด
ลว. 27.11.2019
อนันต์การยาง
อนันต์การยาง
ผลงานมีคุณภาพได้มาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001893975
ราคา 18,400.00 บาท ราคา 18,400.00 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด
ลว. 29.11.2019
เนทเทค คอมพิวเตอร์
เนทเทค คอมพิวเตอร์ ผลงานมีคุณภาพ ราคา
เลขที่เอกสาร 2001897049
ราคา 5,000.00 บาท ราคา 5,000.00 บาท มาตรฐานตามท้องตลาด
ลว. 29.11.2019
หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001620053
ราคา 17,300.00 บาท ราคา 17,300.00 บาท กาหนด
วันที่ 01.11.2019
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

ส.วัสดุก่อสร้าง
ส.วัสดุก่อสร้าง
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 12,360.00 บาท ราคา 12,360.00 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด

เลขที่ใบสัง่ ซื้ อ/จ้าง 3001628593
วันที่ 21.11.2019

