แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน ธันวาคม
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง
1 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง
80,784.24

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

80,784.24 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม
ราคา

2 ค่าจ้างเหมาจดหน่วยมิเตอร์

160,623.72
106,160.00

4 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง สับเปลี่ยน
มิเตอร์ พ.ย. 62

187,235.00

5 ซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-7510
สบ.

20,330.00

6 ค่าถ่ายเอกสาร เดือน พ.ย. 62

2,500.00

106,160.00 เฉพาะเจาะจง

ราคา

สานักงาน

160,623.72

บาท ราคา

80,784.24

บาท

106,160.00
187,235.00

160,623.72

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

บาท มาตรฐานของ กฟภ.
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

นายบุญเลิศ บุญสาน
บาท ราคา

187,235.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ
ราคา

2,000.00

บาท ราคา

นายบุญเลิศ บุญสาน

106,160.00

บาท กฟภ. กาหนด

นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

บาท ราคา

187,235.00

บาท กฟภ. กาหนด

20,330.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 20,330.00 บาท ราคา 20,330.00 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด
2,500.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์
ราคา

7 จ้างตัดหญ้า,แต่งต้นไม้ บริ เวณ

80,784.24

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

160,623.72 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา

3 ค่าจ้างเหมาตัด - ต่อกลับมิเตอร์
เดือน ต.ค.-พ.ย. 62

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

2,500.00

ราคา

2,000.00

G03320191223001556/23.12.2019

เอกสารจ่ายเงิน
G03320191203100701-03/03.12.2019

เลขที่เอกสาร 2001918584/03.12.2019
เลขที่เอกสาร 2002052544/25.12.2019
เอกสารจ่ายเงิน
G03320191204001470-3/03.12.2019
G03320191213001508/13.12.2019

เลขที่เอกสาร 2001920970/04.12.2019
เลขที่เอกสาร 2001940548/09.12.2019

ราคามาตรฐาน และอยูใ่ นพื้นที่ เลขที่เอกสาร 2001937764
บาท ที่ให้บริ การ
ลว. 09.12.2019

หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์

บาท ราคา

นายสมชาย ทองไสว

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
เอกสารจ่ายเงิน

2,500.00

นายสมชาย ทองไสว

บาท ราคา

2,000.00

ผลงานมีคุณภาพได้มาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001940193
บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด อยูใ่ นพื้นที่ ลว. 09.12.2019

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน ธันวาคม
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง
8 ค่าไปรษณีย ์ พ.ย. 62

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง
17,562.00

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

17,562.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด บริ ษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด
ราคา

9 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสานักงาน

11,625.00

2,499.50
23,980.00

23,980.00 เฉพาะเจาะจง

สานักงาน

12 ค่าน้ าดื่ม พ.ย.-ธ.ค. 62

7,132.00 เฉพาะเจาะจง

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

(ป้ าย สนง.)

14 กระดาษ A4 80gsm รวม 21รี ม

2,499.50

บาท ราคา

11,625.00

23,980.00
7,132.00

3,840.00 เฉพาะเจาะจง

3,000.00

บาท ราคา

3,840.00

23,980.00

อยูใ่ นพื้นที่ ที่ให้บริ การ

เลขที่เอกสาร 2001953259/12.12.2019

สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด

เลขที่เอกสาร 2001940276 /09.12.2019

จาหน่ายประปา

บาท

เลขที่เอกสาร 2001950050/11.12.2019
G03320191220001548-9/20.12.2019
เลขที่เอกสาร 2001953467
ลว. 12.12.2019

สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001979263
บาท ตามท้องตลาด

ลว. 12.12.2019

สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001961553
บาท ตามท้องตลาด มีบริ การส่ง
ลว. 13.12.2019

บริ ษทั ยู.เอฟ.ไอ. จากัด

บาท ราคา

7,132.00
นายมานะ เกตุไชย

บาท ราคา

ร้านวิชาภัณฑ์
ราคา

2,499.50

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2001936489/09.12.2019

บาท

ปัาผาดการ์เด้นท์

นายมานะ เกตุไชย
ราคา

3,840.00

บาท ราคา

บริ ษทั ยู.เอฟ.ไอ. จากัด
ราคา

13 ซ่อมป้ ายประชาสัมพันธ์

11,625.00

17,562.00
ส.วัสดุก่อสร้าง

ปัาผาดการ์เด้นท์
ราคา

7,132.00

บาท ราคา

2,499.50 เฉพาะเจาะจง การประปาส่วนภูมิภาค อ.หนองแค การประปาส่วนภูมิภาค อ.หนองแค
ราคา

11 ซื้ อต้นไม้และปรับปรุ งภูมิทศั น์

17,562.00
ส.วัสดุก่อสร้าง

11,625.00 เฉพาะเจาะจง
ราคา

10 ค่าน้ าประปา พ.ย. 62

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

3,000.00
ร้านวิชาภัณฑ์

บาท ราคา

3,840.00

ผลงานมีคุณภาพได้มาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001961757
บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด อยูใ่ นพื้นที่ ลว. 13.12.2019
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว

เลขที่เอกสาร 2001961522/13.12.2019
เลขที่เอกสาร 2001961609/13.12.2019

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน ธันวาคม
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง

15 จัดซื้ อหมวกนิรภัยสาหรับ

14,605.50

พนักงานและลูกจ้าง

16 จ้างเติมน้ ายาและก๊าซเครื่ อง

2,900.00

ดับเพลิง

17 จัดซื้ อวัสดุเบ็ดเตล็ดใน
สานักงาน (ผปบ.)
18 ซื้ อแฟ้ มกระดาษพับ (ผบค.)
19 ค่าจ้างพิมพ์หนังสื อแจ้งเตือนค่า

21,400.00
1,200.00
4,576.00

ไฟฟ้ า

20 เปลี่ยนยางรถยนต์ทะเบียน
บล1302สบ.
21 ซื้ อ Power Supply

17,600.00

22 จ้างทาป้ ายกิจกรรม ต่างๆ ของ

15,230.00

กฟภ.

6,300.00

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

14,605.50 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั อัพไลน์ เทคโนโลยี จากัด
ราคา 14,605.50 บาท
2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ สถานสถิตย์
ราคา 2,900.00 บาท
ร้านสมบูรณ์
21,400.00 เฉพาะเจาะจง
ราคา 21,400.00 บาท
1,200.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โอเอสศึกษาภัณฑ์
ราคา 1,200.00 บาท
4,576.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ไอดี้ เอ็กซ์เซลเล้นท์
ราคา 4,576.00 บาท
อนันต์การยาง
17,600.00 เฉพาะเจาะจง
ราคา 17,600.00 บาท
6,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จักรวาลซัพพลาย
ราคา 6,300.00 บาท
15,230.00 เฉพาะเจาะจง
ไอเดียอิงค์แอน
ราคา

15,230.00

เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
บริ ษทั อัพไลน์ เทคโนโลยี จากัด สิ นค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
เลขที่เอกสาร 2001974933
ราคา 14,605.50 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด
ลว. 16.12.2019
นายศรายุทธ สถานสถิตย์ ผลงานมีคุณภาพ ราคา
เลขที่เอกสาร 2001974174
ราคา 2,900.00 บาท มาตรฐานตามท้องตลาด
ลว. 16.12.2019
ร้านสมบูรณ์
สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2002000130
ราคา 21,400.00 บาท ตามท้องตลาด
ลว. 19.12.2019
บจก.โอเอสศึกษาภัณฑ์ สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2002014294
ราคา 1,200.00 บาท ตามท้องตลาด
ลว. 20.12.2019
บริ ษทั ไอดี้ เอ็กซ์เซลเล้นท์ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่
เลขที่เอกสาร 2002013886
ราคา 4,576.00 บาท กฟภ. กาหนด
ลว.20.12.2019
อนันต์การยาง
ผลงานมีคุณภาพได้มาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2002012460
ราคา 17,600.00 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด
ลว. 20.12.2019
หจก.จักรวาลซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2002039741
ราคา 6,300.00 บาท ตามท้องตลาด
ลว. 24.12.2019
ไอเดียอิงค์แอน
ผลงานมีคุณภาพได้มาตรฐาน
เอกสารจ่ายเงิน
ราคา 15,230.00 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด อยูใ่ นพื้นที่ G03320191220001545/24.12.2019
ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

บาท

G03320191224001564/24.12.2019

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน ธันวาคม
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง
23 ค่าต้นไม้ กระถาง ประดับ
สานักงาน
24 ซื้ อเต๊นท์ทรงปิ รามิดโลโก้ PEA

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง
6,350.00

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

6,350.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเดือนเพ็ญ 1-2

ร้านเดือนเพ็ญ 1-2

ราคา
12,198.00

12,198.00 เฉพาะเจาะจง

2 ชุด

25 จัดซื้ อพัสดุเข้างานขยายเขต
จานวน 5 รายการ

23,880.00

6,350.00

บาท ราคา

6,350.00

เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2002046057

บาท ตามท้องตลาด

ลว. 25.12.2019

บจก.เคเอ็นพี เซอร์ วิส แอนด์ ซัพพลาย บจก.เคเอ็นพี เซอร์ วิส แอนด์ ซัพพลาย สิ นค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน

เลขที่เอกสาร 2002054923

ราคา

ลว. 26.12.2019

12,198.00

บาท ราคา

12,198.00

บาท ตามท้องตลาด

23,880.00 เฉพาะเจาะจง บจก. พิพฒั น์โลหะภัณฑ์
บจก. พิพฒั น์โลหะภัณฑ์ สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 18,960.00 บาท ราคา 18,960.00 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001636793
วันที่ 12.12.2019

ก.1 นงค(กส) ลว. 4 ธ.ค.62

26 จัดซื้ อพัสดุเข้างานขยายเขต

6,300.00

ก.1 นงค(กส) ลว. 4 ธ.ค.62

27 จัดซื้อไลน์การ์ดครอบสายไฟ

44,600.00

แรงสูงจานวน 4 รายการ

ก.1 นงค(ปบ) ลว. 4 ธ.ค. 62

28 จ้างเหมาติดตั้งคอนเหล็กสาย
สื่ อสาร จานวน 1 รายการ
ก.1 นงค(ปบ) ลว. 4 ธ.ค.62

300,311.55

6,300.00 เฉพาะเจาะจง บจก. พิพฒั น์โลหะภัณฑ์

บจก. พิพฒั น์โลหะภัณฑ์ สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 4,350.00 บาท ราคา 4,350.00 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด
44,600.00 เฉพาะเจาะจง บจก.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง
บจก.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 44,600.00 บาท ราคา 44,600.00 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด
300,311.55 เฉพาะเจาะจง

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001636547
วันที่ 12.12.2019
เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001634913
วันที่ 09.12.2019

บจก.แม่ตาปี โคโดโม๊ะ
บจก.แม่ตาปี โคโดโม๊ะ ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001637333
ราคา 300,311.55 บาท ราคา 300,311.55 บาท กาหนด
วันที่ 13.12.2019

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน ธันวาคม
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง
29 จ้างเหมาติดตั้งคอนเหล็กสาย

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง
303,345.00

สื่ อสาร ปตท.ใต้คลองระพีพฒั น์
ก.1 นงค(ปบ) ลว. 11 ธ.ค.62

30 จ้างเหมาติดตั้งคอนเหล็กสาย

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
303,345.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แม่ตาปี โคโดโม๊ะ
บจก.แม่ตาปี โคโดโม๊ะ ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001637353
ราคา 303,345.00 บาท ราคา 303,345.00 บาท กาหนด
วันที่ 13.12.2019
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

279,077.40

279,077.40 เฉพาะเจาะจง

บจก.แม่ตาปี โคโดโม๊ะ
บจก.แม่ตาปี โคโดโม๊ะ ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001637341
ราคา 279,077.40 บาท ราคา 279,077.40 บาท กาหนด
วันที่ 13.12.2019

273,010.50

273,010.50 เฉพาะเจาะจง

บจก.แม่ตาปี โคโดโม๊ะ
บจก.แม่ตาปี โคโดโม๊ะ ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001637299
ราคา 273,010.50 บาท ราคา 273,010.50 บาท กาหนด
วันที่ 13.12.2019

188,037.90

188,037.90 เฉพาะเจาะจง

บจก.แม่ตาปี โคโดโม๊ะ
บจก.แม่ตาปี โคโดโม๊ะ ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001637349
ราคา 188,073.90 บาท ราคา 188,073.90 บาท กาหนด
วันที่ 13.12.2019

492,000.00

492,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001640360
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
กาหนด
วันที่ 19.12.2019

สื่ อสาร จุดแบ่งเขตวังน้อย-ปตท.
ก.1 นงค(ปบ) ลว. 11 ธ.ค.62

31 จ้างเหมาติดตั้งคอนเหล็กสาย
สื่ อสาร สฟ.หนองแค2
ก.1 นงค(ปบ) ลว. 11 ธ.ค.62

32 จ้างเหมาติดตั้งคอนเหล็กสาย
สื่ อสารปั๊มESSO-จุดแบ่งเขตวังน้อย
ก.1 นงค(ปบ) ลว. 11 ธ.ค.62

33 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย
สานักงาน ปี 2563

ราคา 41,000/2คน/12เดือน บาท ราคา 41,000/2คน/12เดือน บาท

ก.1 นงค(บห) ลว. 17 ธ.ค.62

34 จ้างเหมารักษาความสะอาด
สานักงาน ปี 2563
ก.1 นงค(บห) ลว. 19 ธ.ค.62

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

249,792.00

249,792.00 เฉพาะเจาะจง บจก. รักษาความปลอดภัย
แพะพญานพคุณ

บจก. รักษาความปลอดภัย
แพะพญานพคุณ

ราคา 20,800/2คน/12เดือน บาท ราคา 20,800/2คน/12เดือน บาท

ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001642818
กาหนด
วันที่ 25.12.2019

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน ธันวาคม
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง
35 จัดซื้ อพัสดุเข้างานขยายเขต
จานวน 5 รายการ

12,600.00

12,600.00 เฉพาะเจาะจง บจก. พิพฒั น์โลหะภัณฑ์
บจก. พิพฒั น์โลหะภัณฑ์ สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 8,700.00 บาท ราคา 8,700.00 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001643217
วันที่ 26.12.2019

16,870.00

16,870.00 เฉพาะเจาะจง บจก. พิพฒั น์โลหะภัณฑ์
บจก. พิพฒั น์โลหะภัณฑ์ สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 12,410.00 บาท ราคา 12,410.00 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001643203
วันที่ 26.12.2019

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

ก.1 นงค(กส) ลว. 18 ธ.ค.62

36 จัดซื้ อพัสดุเข้างานขยายเขต
จานวน 5 รายการ
ก.1 นงค(กส) ลว. 18 ธ.ค.62
37 เทพื้นคอนกรี ตหน้าสานักงาน
ก.1 นงค(กส) ลว. 25 ธ.ค. 62

255,000.00

255,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.ณัชชา พึ่งจิตร์
น.ส.ณัชชา พึ่งจิตร์
ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001643257
ราคา 255,000.00 บาท ราคา 255,000.00 บาท กาหนด
วันที่ 26.12.2019

