แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
1 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ
2 ซื้ อแฟ้มกระดาษพับมีลิ้นแฟ้ม

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง
97,627.85

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

ราชการ

642.00

642.00 เฉพาะเจาะจง

6,920.00

6,920.00 เฉพาะเจาะจง

4 ค่าจ้างเหมาจดหน่วยมิเตอร์
เดือน มิ.ย.63

160,050.40

5 จัดซื้ อถุงมือยางแรงต่า, ถุงมือ
หนังแรงต่า
6 จ้างตัดหญ้า,แต่งต้นไม้ บริ เวณ

13,803.00

ร้านกิตติพฒั น์
ร้านกิตติพฒั น์
สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
ราคา
600.00
บาท ราคา
600.00
บาท ท้องตลาด
นายวิวฒั น์ อินทรโชติ
ราคา

สานักงาน

7 ค่าถ่ายเอกสารเดือน มิ.ย.63

2,675.00

8 ค่าน้ าดื่ม

5,885.00

6,920.00

นายวิวฒั น์ อินทรโชติ

บาท ราคา

6,920.00

คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

บาท กฟภ. กาหนด

160,050.40 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา

2,140.00

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

97,627.85 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ราคา 97,627.85 บาท ราคา 97,627.85 บาท

(ผบค.)

3 ค่าจ้างแจ้งค่าไฟรายใหญ่และ

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

160,050.40

บาท ราคา

160,050.40

บาท มาตรฐานของ กฟภ.

13,803.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั อัพไลน์ เทคโนโลยี จากัด บริ ษทั อัพไลน์ เทคโนโลยี จากัด สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 13,803.00 บาท ราคา 13,803.00 บาท ราคาตามท้องตลาด
2,140.00 เฉพาะเจาะจง
นายสมชาย ทองไสว
นายสมชาย ทองไสว ผลงานมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 2,000.00 บาท ราคา 2,000.00 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
2,675.00 เฉพาะเจาะจง 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
5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ยู.เอฟ.ไอ.จากัด
บริ ษทั ยู.เอฟ.ไอ.จากัด สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน
ราคา 3,721.46 บาท ราคา 3,721.46 บาท ตามท้องตลาด มีบริ การส่ง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2100225705/23.07.2020
เลขที่เอกสาร 2001083037
ลว. 02.07.2020
เลขที่เอกสาร 2001092503
ลว. 08.07.2020
เลขที่เอกสาร 2001102800
ลว. 09.07.2020
เลขที่เอกสาร 2001101058
ลว. 09.07.2020
เลขที่เอกสาร 2001104761
ลว. 09.07.2020
เลขที่เอกสาร 2001104842
ลว. 09.07.2020
เลขที่เอกสาร 2001115915
ลว. 13.07.2020

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
9 ซื้ อหมึกพิมพ์ จานวน 2 ตลับ,
ดรั้ม 2 ชุด
10 ซื้ อคียบ์ อร์ ดพร้อมเมาส์

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

24,075.00

24,075.00 เฉพาะเจาะจง

UP.Service
ราคา

24,075.00

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง
UP.Service
บาท ราคา

1,100.00

1,100.00 เฉพาะเจาะจง

2,625.00

2,625.00 เฉพาะเจาะจง

12 ซื้ อถังขยะ 6 ถัง

1,634.00

1,634.00 เฉพาะเจาะจง

13 ซื้ อป้ายสติ๊กเกอร์

127.00

127.00 เฉพาะเจาะจง

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

15 ซื้ ออุปกรณ์ตอ่ พ่วงคอมพิวเตอร์

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง บจก. เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ ป บจก. เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ ป สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 1,200.00 บาท ราคา 1,200.00 บาท ราคาตามท้องตลาด

16 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง สับเปลี่ยน
มิเตอร์

31,631.00

จานวน 2 ชุด

11 กระดาษ A4 80gsm
จานวน 25 รี ม

14 ซื้ อคียบ์ อร์ ดพร้อมเมาส์
จานวน 5 ชุด

ร้านวิชาภัณฑ์
ราคา 1,100.00 บาท
ร้านวิชาภัณฑ์
ราคา 2,625.00 บาท
บจก.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
ราคา 1,634.00 บาท
บจก.ออฟฟิ ศเมท (ไทย)
ราคา
127.00
บาท
บจก.ออฟฟิ ศเมท (ไทย)
ราคา 2,500.00 บาท

24,075.00

สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว

31,631.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ
ราคา

31,631.00

ร้านวิชาภัณฑ์
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 1,100.00 บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว
ร้านวิชาภัณฑ์
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 2,625.00 บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว
บจก.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 1,634.00 บาท ราคาตามท้องตลาด
บจก.ออฟฟิ ศเมท (ไทย) สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา
127.00
บาท ราคาตามท้องตลาด
บจก.ออฟฟิ ศเมท (ไทย) สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 2,500.00 บาท ราคาตามท้องตลาด

นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

บาท ราคา

31,631.00

บาท กฟภ. กาหนด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2001116009
ลว. 13.07.2020
เลขที่เอกสาร 2001139913
ลว. 16.07.2020
เลขที่เอกสาร 2001139965
ลว. 16.07.2020
เลขที่เอกสาร 2001140095
ลว. 16.07.2020
เลขที่เอกสาร 2001140176
ลว. 16.07.2020
เลขที่เอกสาร 2001151027
ลว. 17.07.2020
เลขที่เอกสาร 2001151212, 2001151267
ลว. 17.07.2020
เลขที่เอกสาร 2001161168
ลว. 20.07.2020

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2001158034
ลว. 20.07.2020

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

17 ซื้ อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง (ผปบ.)

25,663.95

25,663.95 เฉพาะเจาะจง

18 จัดซื้ อกล่องใส่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

40,125.00

40,125.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามพลาสแพค อินดัสเตรี ยล บจก.สยามพลาสแพค อินดัสเตรี ยล สินค้ามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001168607
ราคา 40,125.00 บาท ราคา 40,125.00 บาท ของ กฟภ. ราคาตามท้องตลาด ลว. 22.07.2020

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง

19 จัดซื้ อถ่านไฟฉาย (ผมต.)
20 จัดซื้ อหน้ากากอนามัย

402.00
1,750.00

402.00 เฉพาะเจาะจง บจก.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุ งเทพ) บจก.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุ งเทพ) สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
ราคา
402.00
บาท ราคา
402.00
บาท ท้องตลาด
1,750.00 เฉพาะเจาะจง

(COVID19)

21 จ้างเหมาปรับปรุ งฯ เปลี่ยนสาย
F5 ต.ศาลาครุ

ส.วัสดุก่อสร้าง
ส.วัสดุก่อสร้าง
สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
ราคา 25,663.95 บาท ราคา 25,663.95 บาท ท้องตลาด

ร้านสงวนทรัพย์
ราคา

149,212.10

149,212.10 เฉพาะเจาะจง

31,008.60

31,008.60 เฉพาะเจาะจง

1,750.00

ร้านสงวนทรัพย์
บาท ราคา

1,750.00

สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท ราคาตามท้องตลาด

เลขที่เอกสาร 2001190622
ลว. 24.07.2020
เลขที่เอกสาร 2001200454
ลว. 29.07.2020

หจก.กิติ อิเลคทริ ค เวิลด
หจก.กิติ อิเลคทริ ค เวิลด ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. สัญญาเลขที่ 3001727544
ราคา 143,300.26 บาท ราคา 143,300.26 บาท กาหนด
วันที่ 10.07.2020

ก.1 นงค(กส) ลว. 10 มิ.ย.63

22 จัดซื้ อพัสดุเข้างานปรับปรุ งฯ
จานวน 5 รายการ
ก.1 นงค(กส) ลว. 25 มิ.ย.63

บจก.พิพฒั น์โลหะภัณฑ์ สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท ราคา 21,410.70 บาท ราคาตามท้องตลาด

บจก.พิพฒั น์โลหะภัณฑ์
ราคา

21,410.70

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001725101
วันที่ 02.07.2020

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
23 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน
84-8516 สบ.

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง
197,950.00

ก.1 นงค(กส) ลว. 26 มิ.ย.63

24 จ้างเหมาเทพื้นคอนกรี ตกัน
วัชพืช

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

197,950.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 197,950.00 บาท ราคา 197,950.00 บาท มาตรฐานที่ กฟภ. กาหนด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001725591
วันที่ 03.07.2020

42,800.00

42,800.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.ณัชชา พึ่งจิตร์
น.ส.ณัชชา พึ่งจิตร์
ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. สัญญาเลขที่ 3001725656
ราคา 40,000.00 บาท ราคา 40,000.00 บาท กาหนด
วันที่ 03.07.2020

196,444.51

196,444.51 เฉพาะเจาะจง

นายจรัญ น้อยจังหรี ด
นายจรัญ น้อยจังหรี ด ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001727615
ราคา 183,593.00 บาท ราคา 183,593.00 บาท กาหนด
วันที่ 10.07.2020

169,078.54

169,078.54 เฉพาะเจาะจง

หจก.กิติ อิเลคทริ ค เวิลด
หจก.กิติ อิเลคทริ ค เวิลด ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001727532
ราคา 163,973.43 บาท ราคา 163,973.43 บาท กาหนด
วันที่ 10.07.2020

82,796.60

82,796.60 เฉพาะเจาะจง

นายกิตติชยั นิลกล่า
นายกิตติชยั นิลกล่า
ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001731184
ราคา 77,380.00 บาท ราคา 77,380.00 บาท กาหนด
วันที่ 17.07.2020

ก.1 นงค(ปบ) ลว. 2 มิ.ย.63

25 จ้างเหมาตัดต้นไม้ F5
ก.1 นงค(ปบ) ลว. 9 ก.ค.63

26 จ้างเหมาปรับปรุ งฯ เปลี่ยนสาย
หมู่ 6 ต.โพธิ์สาวหาญ
ก.1 นงค(กส) ลว. 9 มิ.ย.63

27 จ้างเหมาปรับปรุ งซ่อมแซม
อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ปี 63
ก.1 นงค(มต) ลว. 16 มิ.ย.63

