แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน มีนาคม
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 มีนาคม 2563
วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง

74,387.51

74,387.51 เฉพาะเจาะจง

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

30,816.00

30,816.00 เฉพาะเจาะจง

2,205.00

2,205.00 เฉพาะเจาะจง

5 จ้างเหมาทาสีที่จอดรถยนต์

12,350.00

12,350.00 เฉพาะเจาะจง

6 เปลี่ยนยางรถยนต์ กน 807 สบ.,

16,600.00

16,600.00 เฉพาะเจาะจง

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง
1 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ
2 จ้างตัดหญ้า,แต่งต้นไม้ บริ เวณ
สานักงาน

3 จัดซื้ อเก้าอี้พกั (GECC)
4 กระดาษ A4 80gsm
จานวน 21 รี ม

จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ทะเบียน
84-8516 สบ.
7 ซื้ อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง (ผปบ.)

33,760.90

33,760.90 เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
ห้างหุน้ ส่ วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม ห้างหุน้ ส่ วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เลขที่เอกสาร 2500301465
ราคา 74,387.51 บาท ราคา 74,387.51 บาท
ลว. 27.03.2020
นายสมชาย ทองไสว
นายสมชาย ทองไสว ผลงานมีคุณภาพได้มาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2000517533
ราคา 2,000.00 บาท ราคา 2,000.00 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด อยูใ่ นพื้นที่ ลว. 04.03.2020
บริ ษทั เอม อาร์คิเท็ค อินทีเรี ย บริ ษทั เอม อาร์คิเท็ค อินทีเรี ย สิ นค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2000518481
ราคา 30,816.00 บาท ราคา 30,816.00 บาท ตามท้องตลาด มีบริ การจัดส่ง ลว. 04.03.2020
ร้านวิชาภัณฑ์
ร้านวิชาภัณฑ์
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2000525188
ราคา 2,205.00 บาท ราคา 2,205.00 บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว
ลว. 05.03.2020
นายพิศณุ มีสมยุทธ์
ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000530344
นายพิศณุ มีสมยุทธ์
ราคา 12,350.00 บาท ราคา 12,350.00 บาท กาหนด
ลว. 05.03.2020
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

อนันต์การยาง
อนันต์การยาง
ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 16,600.00 บาท ราคา 16,600.00 บาท มาตรฐานที่ กฟภ. กาหนด

เลขที่เอกสาร 2000530470 ลว. 05.03.2020

ส.วัสดุก่อสร้าง
ส.วัสดุก่อสร้าง
สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
ราคา 33,760.90 บาท ราคา 33,760.90 บาท ท้องตลาด

เลขที่เอกสาร 2500224071 ลว. 05.03.2020

เลขที่เอกสาร 2000627988 ลว. 24.03.2020

เลขที่เอกสาร 2500252944 ลว. 13.03.2020
เลขที่เอกสาร 2500253463 ลว. 13.03.2020

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน มีนาคม
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 มีนาคม 2563

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง
8 ค่าจ้างเหมาจดหน่วยมิเตอร์

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง
174,221.36

9 ค่าถ่ายเอกสาร

2,500.00

10 ค่าน้ าดื่ม ก.พ.63

3,792.08

11 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง สับเปลี่ยน
มิเตอร์ ก.พ.63

19,125.00
1,950.00

13 จัดซื้ อกระถางปูน

5,700.00

14 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง (ผมต.)

3,942.95

15 ค่าจ้างพิมพ์หนังสื อแจ้งเตือนค่า

3,186.70

1,950.00 เฉพาะเจาะจง

19,125.00

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม เลขที่เอกสาร 2500233751
ราคา 174,221.36 บาท มาตรฐานของ กฟภ.
ลว. 09.03.2020
หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์ ราคามาตรฐาน และอยูใ่ นพื้นที่ เลขที่เอกสาร 2000553642
ราคา 2,500.00 บาท ที่ให้บริ การ
ลว. 10.03.2020
บริ ษทั ยู.เอฟ.ไอ.จากัด สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2000553760
ราคา 3,792.08 บาท ตามท้องตลาด มีบริ การส่ง
ลว. 10.03.2020
นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่
เลขที่เอกสาร 2000584942
ผู้ได้ รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

174,221.36 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด
ราคา 174,221.36 บาท
2,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์
ราคา 2,500.00 บาท
3,792.08 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ยู.เอฟ.ไอ.จากัด
ราคา 3,792.08 บาท
19,125.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ
ราคา

12 จัดซื้ อต้นไทรเกาหลี

ไฟฟ้ า

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

บาท ราคา

19,125.00

บาท กฟภ. กาหนด

ฟ้ าไทรเกาหลี
ฟ้ าไทรเกาหลี
ราคามาตรฐานตามท้องตลาด
ราคา 1,950.00 บาท ราคา 1,950.00 บาท
5,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฝาแฝดกระถางปูน
ร้านฝาแฝดกระถางปูน สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน
ราคา 5,700.00 บาท ราคา 5,700.00 บาท ตามท้องตลาด มีบริ การจัดส่ง
3,942.95 เฉพาะเจาะจง บ.วังน้อยธนาภัณฑ์ จก.(สนง.ใหญ่) บ.วังน้อยธนาภัณฑ์ จก.(สนง.ใหญ่) สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน
ราคา 3,942.95 บาท ราคา 3,942.95 บาท ตามท้องตลาด
3,186.70 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ไอดี้ เอ็กซ์เซลเล้นท์ บริ ษทั ไอดี้ เอ็กซ์เซลเล้นท์ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่
ราคา 3,186.70 บาท ราคา 3,186.70 บาท กฟภ. กาหนด

ลว. 16.03.2020
เลขที่เอกสาร 2000593273
ลว. 17.03.2020
เลขที่เอกสาร 2000590271
ลว.17.03.2020
เลขที่เอกสาร 2000595184
ลว.18.03.2020
เลขที่เอกสาร 2000610630
ลว. 20.03.2020

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน มีนาคม
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 มีนาคม 2563

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง

16 ซ่อมแซมกล้อง CCTV จุด

4,996.90

แผนกบริ การลูกค้า

17 จ้างทาป้ ายPEA COS, ป้ าย

2,690.00

COVID-19

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
4,996.90 เฉพาะเจาะจง
ดีดี คอมพิวเตอร์
ดีดี คอมพิวเตอร์
ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000611845
ราคา 4,996.90 บาท ราคา 4,996.90 บาท กาหนด
ลว. 20.03.2020
2,690.00 เฉพาะเจาะจง
ไอเดียอิงค์แอน
ไอเดียอิงค์แอน
ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000553688 ลว. 20.03.2020
เลขที่เอกสาร 2000650479 ลว. 27.03.2020
ราคา 2,690.00 บาท ราคา 2,690.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

เลขที่เอกสาร 2000653451 ลว. 27.03.2020

18 จัดซื้ อสิ่ งอานวยความสะดวก,

20,310.00

20,310.00 เฉพาะเจาะจง

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

8,250.00

8,250.00 เฉพาะเจาะจง

21 ค่าจ้างเหมาตัด - ต่อกลับมิเตอร์
เดือน ก.พ. 63
22 ซื้ อหมึกพิมพ์จานวน 10 ตลับ

52,790.00

52,790.00 เฉพาะเจาะจง

36,808.00

36,808.00 เฉพาะเจาะจง

23 ซ่อมเครื่ องปริ้ นเตอร์ Ricoh SP

4,386.00

4,386.00 เฉพาะเจาะจง

สิ นค้าOTOP (GECC)

19 จ้างทาป้ ายบอกทาง 3 จุด
(GECC)
20 ซ่อมเครื่ องปรับอากาศสานักงาน
2 เครื่ อง

325 SFN

ร้านกิตติพฒั น์
ราคา 20,310.00 บาท
นส.ณัชชา พึ่งจิตร์
ราคา 30,000.00 บาท
ร้านภาณุกร แอร์เซอร์วิส
ราคา 8,250.00 บาท
นายบุญเลิศ บุญสาน
ราคา 52,790.00 บาท
UP.Service
ราคา 36,808.00 บาท

ร้านกิตติพฒั น์
สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน
ราคา 20,310.00 บาท ตามท้องตลาด
นส.ณัชชา พึ่งจิตร์
ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ.
ราคา 30,000.00 บาท กาหนด
ร้านภาณุกร แอร์เซอร์วิส ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ.
ราคา 8,250.00 บาท กาหนด
นายบุญเลิศ บุญสาน คุณสมบัติครบถ้วนตามที่
ราคา 52,790.00 บาท กฟภ. กาหนด
UP.Service
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 36,808.00 บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว
บริ ษทั ริ โก้ (ประเทศไทย) จากัด บริ ษทั ริ โก้ (ประเทศไทย) จากัด ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 4,386.00 บาท ราคา 4,386.00 บาท มาตรฐานที่ กฟภ. กาหนด

เลขที่เอกสาร 2000628085
ลว. 24.03.2020
เลขที่เอกสาร 2000635690
ลว. 25.03.2020
เลขที่เอกสาร 2000651446
ลว. 27.03.2020
เลขที่เอกสาร 2000655827
ลว. 30.03.2020
เลขที่เอกสาร 2000662463
ลว. 31.03.2020
เลขที่เอกสาร 2000663544
ลว. 31.03.2020

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน มีนาคม
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 มีนาคม 2563

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง

24 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์

58,315.00

25 จ้างเหมาตัดต้นไม้ F9

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง

164,632.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.อารี ยา วงษ์ที
น.ส.อารี ยา วงษ์ที
ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001670709
ราคา 164,632.00 บาท ราคา 164,632.00 บาท กาหนด
วันที่ 05.03.2020

58,040.50

58,040.50 เฉพาะเจาะจง

น.ส.อารี ยา วงษ์ที
น.ส.อารี ยา วงษ์ที
ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001678026
ราคา 58,040.50 บาท ราคา 58,040.50 บาท กาหนด
วันที่ 19.03.2020

6,834.93

6,834.93 เฉพาะเจาะจง

หจก กิติอิเลคทริ ค เวิลด
หจก กิติอิเลคทริ ค เวิลด ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001681707
ราคา 6,834.93 บาท ราคา 6,834.93 บาท กาหนด
วันที่ 26.03.2020

11,956.00

11,956.00 เฉพาะเจาะจง

หจก กิติอิเลคทริ ค เวิลด
หจก กิติอิเลคทริ ค เวิลด ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001681682
ราคา 11,956.00 บาท ราคา 11,956.00 บาท กาหนด
วันที่ 26.03.2020

ก.1 นงค(กส) ลว. 13 มี.ค.63

28 จ้างเหมารถยนต์ขนเสาไฟฟ้ า
ก.1 นงค(กส) ลว. 13 มี.ค.63

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2500224760 ,
2500263037 , 2500273482

164,632.00

ก.1 นงค(ปบ) ลว. 11 มี.ค.63

27 จ้างเหมารถยนต์ขนเสาไฟฟ้ า

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

58,315.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 58,315.00 บาท ราคา 58,315.00 บาท มาตรฐานที่ กฟภ. กาหนด

ก.1 นงค(ปบ) ลว. 5 ก.พ.63

26 จ้างเหมาตัดต้นไม้ F1,3,4

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

