แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน เมษายน
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 เมษายน 2563

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง
1 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง
68,148.55

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

68,148.55 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ราคา

2 จัดซื้ อศาลา (GECC)

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

สานักงาน

4 จัดซื้ อชั้นวางของ

1,290.00 เฉพาะเจาะจง

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

ราชการ

7 ซ่อมปั๊มน้ าและเดินระบบใหม่

6,530.00

6,530.00 เฉพาะเจาะจง

9,800.00

9,800.00 เฉพาะเจาะจง

2,000.00
1,290.00
2,500.00
6,530.00
9,800.00

32,100.00

ลว. 20.04.2020
สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2000678093

บาท ตามท้องตลาด มีบริ การจัดส่ง

ลว. 02.04.2020

2,000.00

ผลงานมีคุณภาพได้มาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2000687088
บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด อยูใ่ นพื้นที่ ลว. 03.04.2020

หนองแคเฟอร์นิเจอร์

บาท ราคา

1,290.00

น.ส.ชนม์พิชญา ศิริ
บาท ราคา

2,500.00

สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท ราคาตามท้องตลาด

บาท ราคา

6,530.00
นายอัศนี เข้มสีขา

บาท ราคา

9,800.00

เลขที่เอกสาร 2000687439
ลว. 03.04.2020

สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2000687314
บาท ตามท้องตลาด
ลว. 03.04.2020

นายวิวฒั น์ อินทรโชติ

นายอัศนี เข้มสีขา
ราคา

บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2500370721

นายสมชาย ทองไสว

บาท ราคา

นายวิวฒั น์ อินทรโชติ
ราคา

68,148.55

นายกิตติศกั ดิ์ หาสุชล

บาท ราคา

น.ส.ชนม์พิชญา ศิริ
ราคา

6 ค่าจ้างแจ้งค่าไฟรายใหญ่และ

32,100.00

หนองแคเฟอร์นิเจอร์
ราคา

5 จัดซื้ อเจลล้างมือ (COVID19)

บาท ราคา

นายสมชาย ทองไสว
ราคา

1,290.00

68,148.55

นายกิตติศกั ดิ์ หาสุชล
ราคา

3 จ้างตัดหญ้า,แต่งต้นไม้ บริ เวณ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

บาท กฟภ. กาหนด
ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
บาท มาตรฐาน

เลขที่เอกสาร 2000687266
ลว. 03.04.2020
เลขที่เอกสาร 2000687624
ลว. 03.04.2020

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน เมษายน
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 เมษายน 2563

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง

8 จ้างทาไวนิลและโปสเตอร์

900.00

ประชาสัมพันธ์โควิด-19

9 ซื้ อวัสดุเบ็ดเตล็ดสานักงาน

5,884.00

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
900.00 เฉพาะเจาะจง
ไอเดียอิงค์แอน
ไอเดียอิงค์แอน
ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000687137
ราคา
900.00
บาท ราคา
900.00
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 03.04.2020
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

5,884.00 เฉพาะเจาะจง

(GECC)

10 ค่าจ้างเหมาจดหน่วยมิเตอร์

ร้านกิตติพฒั น์
ราคา

162,268.09

สานักงาน, ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดใน
สานักงาน
12 ค่าน้ าดื่ม มี.ค.63

13 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง สับเปลี่ยน
มิเตอร์ มี.ค.63
14 จัดซื้ อเจลแอลกออล์ฯ
(COVID19)

10,868.00

3,792.08
26,138.00

10,868.00 เฉพาะเจาะจง

บาท ราคา

5,884.00

สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2000687563
บาท ตามท้องตลาด
ลว. 03.04.2020

3,792.08 เฉพาะเจาะจง

162,268.09

บาท ราคา

162,268.09

บาท มาตรฐานของ กฟภ.

ร้านวิชาภัณฑ์
ร้านวิชาภัณฑ์
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 10,868.00 บาท ราคา 10,868.00 บาท ราคาตามท้องตลาด
บริ ษทั ยู.เอฟ.ไอ.จากัด

เลขที่เอกสาร 2500344992
ลว. 04.04.2020
เลขที่เอกสาร 2000700475 ลว. 07.04.2020
เลขที่เอกสาร 2000700554 ลว. 07.04.2020
เลขที่เอกสาร 2000744691 ลว. 16.04.2020

สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2000700615
ราคา 3,792.08 บาท ราคา 3,792.08 บาท ตามท้องตลาด มีบริ การส่ง
ลว. 08.04.2020
26,138.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่
เลขที่เอกสาร 2000739578
ราคา

7,015.00

5,884.00

ร้านกิตติพฒั น์

162,268.09 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา

11 กระดาษ A4 80gsm, ค่าวัสดุ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

7,015.00 เฉพาะเจาะจง

26,138.00

บริ ษทั ยู.เอฟ.ไอ.จากัด

บาท ราคา

ร้านสงวนทรัพย์
ราคา

7,015.00

26,138.00
ร้านสงวนทรัพย์

บาท ราคา

7,015.00

บาท กฟภ. กาหนด

ลว. 15.04.2020

สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท ราคาตามท้องตลาด

เลขที่เอกสาร 2000742231
ลว. 16.04.2020

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน เมษายน
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 เมษายน 2563

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง
15 ค่าถ่ายเอกสาร
16 จัดซื้ อกระดาษ Thermal พิมพ์

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง
2,500.00
16,692.00

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
2,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์
หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์ ราคามาตรฐาน และอยูใ่ นพื้นที่ เลขที่เอกสาร 2000742305
ราคา 2,500.00 บาท ราคา 2,500.00 บาท ที่ให้บริ การ
ลว. 16.04.2020
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

16,692.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เพอร์เฟค อินเตอร์ จากัด

ใบเสร็ จค่าไฟฟ้ า

ราคา

17 ค่าหนังสือพิมพ์เดือน ม.ค.
,ก.พ.63

600.00

18 จัดซื้ อแม่กญุ แจประตูกระจก

740.00

ลว. 16.04.2020

ราคามาตรฐานตามท้องตลาด
บาท มีบริ การจัดส่ง

เลขที่เอกสาร 2000763678

740.00 เฉพาะเจาะจง นายทัตเทพ วัฒน์นครบัญชา นายทัตเทพ วัฒน์นครบัญชา ราคามาตรฐานตามท้องตลาด

เลขที่เอกสาร 2000763784

25,359.00 เฉพาะเจาะจง

2,967.22

ราคา
47,476.00

740.00

บาท ราคา
บาท ราคา

25,359.00

600.00
740.00
UP.Service

บาท ราคา

25,359.00

47,476.00 เฉพาะเจาะจง

2,967.22

นายบุญเลิศ บุญสาน
ราคา

47,476.00

บาท ราคา

2,967.22

นายบุญเลิศ บุญสาน
บาท ราคา

47,476.00

ลว. 20.04.2020

บาท

ลว. 20.04.2020

สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว

เลขที่เอกสาร 2000777354

2,967.22 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ไอดี้ เอ็กซ์เซลเล้นท์ บริ ษทั ไอดี้ เอ็กซ์เซลเล้นท์ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

ไฟฟ้ า

21 ค่าจ้างเหมาตัด - ต่อกลับมิเตอร์
เดือน มี.ค. 63

600.00

16,692.00
นายสมนึก ตุ่นคา

UP.Service
ราคา

20 ค่าจ้างพิมพ์หนังสื อแจ้งเตือนค่า

บาท ราคา

นายสมนึก ตุ่นคา

600.00 เฉพาะเจาะจง
ราคา

25,359.00

16,692.00

บริ ษทั เพอร์เฟค อินเตอร์ จากัด สิ นค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2000744778

บาท ตามท้องตลาด

ราคา
19 ซื้ อหมึกพิมพ์ จานวน 3 ตลับ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

บาท กฟภ. กาหนด
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่
บาท กฟภ. กาหนด

ลว. 22.04.2020
เลขที่เอกสาร 2000758792
ลว. 24.04.2020
เลขที่เอกสาร 2000805115
ลว. 29.04.2020

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน เมษายน
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 เมษายน 2563
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
่
่
ส.วัสดุกอสร้าง
ส.วัสดุกอสร้าง
สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
เลขที่เอกสาร 2000671956 ,
ราคา 32,544.05 บาท ราคา 32,544.05 บาท ท้องตลาด
2000700475 , 2000735358 ,
2000746672
หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม เลขที่เอกสาร 2000804852 ,
2000687208 , 2000700390 ,
ราคา 160,607.00 บาท ราคา 160,607.00 บาท มาตรฐานที่ กฟภ. กาหนด
2000700440
บริ ษทั อัพไลน์ เทคโนโลยี จากัด บริ ษทั อัพไลน์ เทคโนโลยี จากัด สิ นค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001684811
ราคา 18,190.00 บาท ราคา 18,190.00 บาท ราคาตามท้องตลาด
วันที่ 01.04.2020
หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001685808
ราคา 11,235.00 บาท ราคา 11,235.00 บาท กาหนด
วันที่ 02.04.2020
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง

22 ซื้ อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง

32,544.05

32,544.05 เฉพาะเจาะจง

23 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์

160,607.00

160,607.00 เฉพาะเจาะจง

18,190.00

18,190.00 เฉพาะเจาะจง

11,235.00

11,235.00 เฉพาะเจาะจง

89,666.00

89,666.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001685831
ราคา 89,666.00 บาท ราคา 89,666.00 บาท กาหนด
วันที่ 02.04.2020

24 จัดซื้ อเครื่ องมือช่าง (ผมต.)
ก.1 นงค(มต) ลว. 23 มี.ค.63

25 จ้างเหมาซ่อมแอร์รถยนต์
ทะเบียน กจ 3744 สบ.
ก.1 นงค(กส) ลว. 30 มี.ค.63

26 จ้างเหมาซ่อมไฮดรอลิค
รถยนต์ทะเบียน 82-5426 สบ.
ก.1 นงค(กส) ลว. 30 มี.ค.63

27 งานปรับปรุ งเปลี่ยนสาย
กฟอ.หนองแค - ช่วงวัดใหม่
เทพนิมิตรฯ
ก.1 นงค(กส) ลว. 10 มี.ค.63

1,208,710.50 1,208,710.50 ประกวดราคา หจก.กิติ อิเลคทริ ค เวิลด
หจก.กิติ อิเลคทริ ค เวิลด ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. สัญญาเลขที่ 3001685544
อิเล็กทรอนิกส์ ราคา 1,255,345.19 บาท ราคา 1,255,345.19 บาท กาหนด
วันที่ 06.04.2020
(e-bidding)

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน เมษายน
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 เมษายน 2563

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง
28 จ้างเหมาปรับปรุ งห้องน้ า ชั้น1

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง
487,920.00

ก.1 นงค(กส) ลว. 17 มี.ค.63

29 จ้างทาโครงเหล็กรับหม้อ
แปลงงานปรับปรุ งวัดใหม่

6,955.00

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
หจก.
ส.หนั
ง
สื
อ
การโยธา
487,920.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ส.หนังสือ การโยธา ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่สญ
ั ญาจ้าง 3001687636
ราคา 486,850.00 บาท ราคา 486,850.00 บาท กาหนด
วันที่ 09.04.2020
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

6,955.00 เฉพาะเจาะจง

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

นายกิตติ พวงจาปา
นายกิตติ พวงจาปา
ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสัง่ ซื้ อ/จ้าง 3001697281
ราคา 6,500.00 บาท ราคา 6,500.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
วันที่ 27.04.2020

ก.1 นงค(กส) ลว. 21 เม.ย.63

30 จ้างเหมาซ่อมแอร์รถยนต์
ทะเบียน บล 1301 สบ.
ก.1 นงค(กส) ลว. 22 เม.ย.63

31,244.00

31,244.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001697957
ราคา 31,244.00 บาท ราคา 31,244.00 บาท กาหนด
วันที่ 28.04.2020

