แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 มิถุนายน 2563

2 ซื้ อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง (ผปบ.)

5,162.75

5,162.75 เฉพาะเจาะจง

ส.วัสดุก่อสร้าง
ส.วัสดุก่อสร้าง
สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
ราคา 5,162.75 บาท ราคา 5,162.75 บาท ท้องตลาด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2500532284/22.06.2020
เลขที่เอกสาร 2500554273/29.06.2020
เลขที่เอกสาร 2100188716/23.06.2020
เลขที่เอกสาร 2100188627/23.06.2020
เลขที่เอกสาร 2000940469
ลว. 01.06.2020

3 ซื้ อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง (ผปบ.)

2,714.59

2,714.59 เฉพาะเจาะจง

ส.วัสดุก่อสร้าง
ส.วัสดุก่อสร้าง
สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
ราคา 2,714.59 บาท ราคา 2,714.59 บาท ท้องตลาด

เลขที่เอกสาร 2000940506
ลว. 01.06.2020

4 จ้างตัดหญ้า,แต่งต้นไม้ บริ เวณ

2,140.00

2,140.00 เฉพาะเจาะจง

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
1 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง
89,594.83

สานักงาน

5 ค่าจ้างเหมาจดหน่วยมิเตอร์
เดือน พ.ค.63
6 ค่าจ้างแจ้งค่าไฟรายใหญ่และ

162,649.63

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

89,594.83 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ราคา 89,594.83 บาท ราคา 89,594.83 บาท

นายสมชาย ทองไสว
นายสมชาย ทองไสว ผลงานมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 2,000.00 บาท ราคา 2,000.00 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
162,649.63 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 162,649.63 บาท ราคา 162,649.63 บาท มาตรฐานของ กฟภ.

ราชการ

6,870.00

6,870.00 เฉพาะเจาะจง

7 ค่าน้ าดื่ม

4,693.02

4,693.02 เฉพาะเจาะจง

นายวิวฒั น์ อินทรโชติ
ราคา

6,870.00

นายวิวฒั น์ อินทรโชติ

บาท ราคา

6,870.00

คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

บาท กฟภ. กาหนด

เลขที่เอกสาร 2000952185
ลว. 04.06.2020
เลขที่เอกสาร 2000958707,2000958798
ลว. 05.06.2020
เลขที่เอกสาร 2000967271
ลว. 08.06.2020

บริ ษทั ยู.เอฟ.ไอ.จากัด
บริ ษทั ยู.เอฟ.ไอ.จากัด สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2000974248
ราคา 4,693.02 บาท ราคา 4,693.02 บาท ตามท้องตลาด มีบริ การส่ง
ลว. 09.06.2020

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

8 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์

5,992.00

ทะเบียน กจ 3744 สบ.

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

5,992.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 5,992.00 บาท ราคา 5,992.00 บาท มาตรฐานที่ กฟภ. กาหนด
240.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ยูนิต้ ี ไอที ซิสเต็ม
บจก.ยูนิต้ ี ไอที ซิสเต็ม สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา
240.00
บาท ราคา
240.00
บาท ราคาตามท้องตลาด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2000974325
ลว. 09.06.2020
เลขที่เอกสาร 2000974965
ลว. 09.06.2020

9 จัดซื้ อ Switching Hub 8 port

240.00

10 จ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์

299.60

299.60 เฉพาะเจาะจง

ไอเดียอิงค์แอน
ไอเดียอิงค์แอน
ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000986367
ราคา
280.00
บาท ราคา
280.00
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 11.06.2020

2,205.00

2,205.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านวิชาภัณฑ์
ร้านวิชาภัณฑ์
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 2,205.00 บาท ราคา 2,205.00 บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว
984.40 เฉพาะเจาะจง
นายสมนึก ตุ่นคา
นายสมนึก ตุ่นคา
ราคามาตรฐานตามท้องตลาด
ราคา
920.00
บาท ราคา
920.00
บาท มีบริ การจัดส่ง

เลขที่เอกสาร 2000993928
ลว. 12.06.2020
เลขที่เอกสาร 2001009351
ลว. 18.06.2020

หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์
หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์ ราคามาตรฐาน และอยูใ่ นพื้นที่
ราคา 2,675.00 บาท ราคา 2,675.00 บาท ที่ให้บริ การ
16,906.00 เฉพาะเจาะจง
UP.Service
UP.Service
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 16,906.00 บาท ราคา 16,906.00 บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว

เลขที่เอกสาร 2001009607
ลว. 18.06.2020
เลขที่เอกสาร 2001009754
ลว. 18.06.2020

กิจกรรม CSR

11 กระดาษ A4 80gsm
จานวน 21 รี ม

12 ค่าหนังสือพิมพ์เดือน มี.ค. พ.ค.63

984.40

13 ค่าถ่ายเอกสารเดือน พ.ค.63

2,675.00

14 ซื้ อหมึกพิมพ์ จานวน 2 ตลับ

16,906.00

15 จัดซื้ อเจลแอลกออล์ฯ และ
สเปรย์ฆ่าเชื้ อ (COVID19)

3,725.00

2,675.00 เฉพาะเจาะจง

3,725.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสงวนทรัพย์
ร้านสงวนทรัพย์
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 3,725.00 บาท ราคา 3,725.00 บาท ราคาตามท้องตลาด

เลขที่เอกสาร 2001009963
ลว. 18.06.2020

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
16 จัดซื้ อหน้ากากอนามัย

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง

1,470.00

1,470.00 เฉพาะเจาะจง

(COVID19)

17 จัดซื้ อพระฉายาลักษณ์และธง
สัญลักษณ์ สท.

18 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง สับเปลี่ยน
มิเตอร์
19 จัดซื้ อไฟฉายแรงสูง 15 W.
20 จ้างล้างและซ่อมแซม

42,804.00

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

ร้านสงวนทรัพย์
ร้านสงวนทรัพย์
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 2,400.00 บาท ราคา 2,400.00 บาท ราคาตามท้องตลาด

ร้านวิชาภัณฑ์
ร้านวิชาภัณฑ์
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 1,470.00 บาท ราคา 1,470.00 บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว
42,804.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่
ราคา

42,804.00

บาท ราคา

42,804.00

บาท กฟภ. กาหนด

2,214.90

2,214.90 เฉพาะเจาะจง

41,516.00

41,516.00 เฉพาะเจาะจง

75,435.00

75,435.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 75,435.00 บาท ราคา 75,435.00 บาท มาตรฐานที่ กฟภ. กาหนด

37,664.00

37,664.00 เฉพาะเจาะจง

เครื่ องปรับอากาศสานักงาน

21 จ้างซ่อมระบบไฮดรอลิครถ
ยนต์ทะเบียน 85-6524 สบ.

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ร้าจิรมาศไฟฟ้า
ร้าจิรมาศไฟฟ้า
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 2,070.00 บาท ราคา 2,070.00 บาท ราคาตามท้องตลาด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2001010119
ลว. 18.06.2020
เลขที่เอกสาร 2001013330
ลว. 19.06.2020
เลขที่เอกสาร 2001040208
ลว. 24.06.2020
เลขที่เอกสาร 2001047074
ลว. 25.06.2020

ร้านภาณุกร แอร์เซอร์วิส
ร้านภาณุกร แอร์เซอร์วิส ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001052641
ราคา 38,800.00 บาท ราคา 38,800.00 บาท กาหนด
ลว. 26.06.2020
เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001712582
วันที่ 01.06.2020

ก.1 นงค(กส) ลว. 28 พ.ค.63

22 จัดซื้ อพัสดุเข้างานปรับปรุ ง
ก.1 นงค(กส) ลว. 9 มิ.ย.63

ส.วัสดุก่อสร้าง
ส.วัสดุก่อสร้าง
สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
ราคา 35,952.00 บาท ราคา 35,952.00 บาท ท้องตลาด

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001718368
วันที่ 12.06.2020

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
23 จัดซื้ อพัสดุเข้างานปรับปรุ ง
จานวน 6 รายการ
ก.1 นงค(กส) ลว. 23 มิ.ย.63

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

16,627.80

16,627.80 เฉพาะเจาะจง

ส.วัสดุก่อสร้าง
ราคา

15,836.00

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง
ส.วัสดุก่อสร้าง
บาท ราคา

15,836.00

สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
บาท ท้องตลาด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001722477
วันที่ 26.06.2020

