แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน สิงหาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
1 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ

2 ค่าเอกสารในการฝึ กอบรม

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง
91,078.55

5,800.00

ผูป้ ฏิบตั ิงานระบบไฟฟ้า

3 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์

20,865.00

ทะเบียน 82-7510 สบ.

4 จ้างตัดหญ้า,แต่งต้นไม้ บริ เวณ

2,140.00

สานักงาน

5 ซื้ อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง

13,330.06

(ผปบ.), รองเท้าcombat 3คู่

6 จัดซื้ อหน้ากากอนามัย

1,926.00

(COVID19)

7 ค่าถ่ายเอกสารเดือน ก.ค.63

2,675.00

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

91,078.55 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ราคา 91,078.55 บาท ราคา 91,078.55 บาท
5,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วเกด ก๊อปปี้ เซนเตอร์
ราคา 5,800.00 บาท
20,865.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554)
ราคา 20,865.00 บาท
2,140.00 เฉพาะเจาะจง
นายสมชาย ทองไสว
ราคา 2,000.00 บาท
13,330.06 เฉพาะเจาะจง
ส.วัสดุก่อสร้าง
ราคา 13,330.06 บาท

ร้านแก้วเกด ก๊อปปี้ เซนเตอร์ ราคามาตรฐานตามท้องตลาด
ราคา 5,800.00 บาท
หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 20,865.00 บาท มาตรฐานที่ กฟภ. กาหนด
นายสมชาย ทองไสว ผลงานมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 2,000.00 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ส.วัสดุก่อสร้าง
สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
ราคา 13,330.06 บาท ท้องตลาด

1,926.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สานักประเมินสุ ขโภชนาการฯ หจก.สานักประเมินสุ ขโภชนาการฯ สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 1,800.00 บาท ราคา 1,800.00 บาท ราคาตามท้องตลาด
2,675.00 เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร
G03320200825000938/25.08.2020
G03320200827000983-986/27.08.2020

เลขที่เอกสาร 2001232637
ลว. 05.08.2020
เลขที่เอกสาร 2001232853
ลว. 05.08.2020
เลขที่เอกสาร 2001232952
ลว. 05.08.2020
เลขที่เอกสาร 2001233010,2001233049,
2001233094, 2001233158
ลว. 05.08.2020

เลขที่เอกสาร 2001261441
ลว. 10.08.2020

หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์
หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์ ราคามาตรฐาน และอยูใ่ นพื้นที่ เลขที่เอกสาร 2001261635
ราคา 2,675.00 บาท ราคา 2,675.00 บาท ที่ให้บริ การ
ลว. 10.08.2020

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน สิงหาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ยู.เอฟ.ไอ.จากัด
บริ ษทั ยู.เอฟ.ไอ.จากัด สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001261668
ราคา 4,598.86 บาท ราคา 4,598.86 บาท ตามท้องตลาด มีบริ การส่ง
ลว. 10.08.2020
รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

8 ค่าน้ าดื่ม

5,885.00

9 กระดาษ A4 80gsm

2,205.00

2,205.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านวิชาภัณฑ์
ร้านวิชาภัณฑ์
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 2,205.00 บาท ราคา 2,205.00 บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว

เลขที่เอกสาร 2001262463
ลว. 11.08.2020

10 จัดซื้ อวัสดุเบ็ดเตล็ดในสานักงาน

2,122.00

2,122.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสงวนทรัพย์
ร้านสงวนทรัพย์
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 2,122.00 บาท ราคา 2,122.00 บาท ราคาตามท้องตลาด

เลขที่เอกสาร 2001262572
ลว. 11.08.2020

11 ซื้ อหมึกพิมพ์ จานวน 4 ตลับ

21,560.50

21,560.50 เฉพาะเจาะจง

จานวน 21 รี ม

UP.Service
ราคา

12 ซื้ อแฟ้มกระดาษพับมีลิ้นแฟ้ม,

770.40

770.40 เฉพาะเจาะจง

ลวดเย็บกระดาษ (ผบค.)

13 ค่ากระดาษพิมพ์หนังสื อแจ้งค่า

บาท ราคา

21,560.50

สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว

ร้านกิตติพฒั น์
ร้านกิตติพฒั น์
สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
ราคา
720.00
บาท ราคา
720.00
บาท ท้องตลาด

เลขที่เอกสาร 2001262684
ลว. 11.08.2020
เลขที่เอกสาร 2001269918
ลว. 13.08.2020

4,173.00

4,173.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั โปร ไอ.ที. ลิ้งค์ จากัด บริ ษทั โปร ไอ.ที. ลิ้งค์ จากัด สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001270031
ราคา 4,173.00 บาท ราคา 4,173.00 บาท ตามท้องตลาด
ลว. 13.08.2020

1,134.20

1,134.20 เฉพาะเจาะจง

ไฟฟ้า

14 ซื้ อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง (ผปบ.)

21,560.50

UP.Service

ส.วัสดุก่อสร้าง
ส.วัสดุก่อสร้าง
สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
ราคา 1,134.20 บาท ราคา 1,134.20 บาท ท้องตลาด

เลขที่เอกสาร 2001289829
ลว. 17.08.2020

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน สิงหาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 สิงหาคม 2563
วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

15 ค่าวัสดุสานักงาน

20,943.00

20,943.00 เฉพาะเจาะจง

16 จัดซื้ อรองเท้าปี นเสาสาหรับ

26,685.80

26,685.80 เฉพาะเจาะจง

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง

ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านระบบไฟฟ้า 43
คู่

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

ร้านวิชาภัณฑ์
ร้านวิชาภัณฑ์
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 20,943.00 บาท ราคา 20,943.00 บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว

น.ส.อารี ยร์ ัตน์ พรหมศร
น.ส.อารี ยร์ ัตน์ พรหมศร สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานที่
ราคา 23,650.00 บาท ราคา 23,650.00 บาท กฟภ.กาหนด มีบริ การจัดส่ง
รวดเร็ ว
3,210.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านกิตติพฒั น์
ร้านกิตติพฒั น์
สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
ราคา 3,000.00 บาท ราคา 3,000.00 บาท ท้องตลาด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2001307913
ลว. 19.08.2020
เลขที่เอกสาร 2001308036
ลว. 19.08.2020

17 ซื้ อถุงผ้าสกรี นโลโก้ PEA (ผบค.)

3,210.00

18 ซื้ อวัสดุอุปกรณ์ดา้ นช่าง (ผมต.)

1,926.00

19 จัดซื้ อเข็มขัดนิรภัยพร้อมสาย
กันตก

37,450.00

37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั อัพไลน์ เทคโนโลยี จากัด บริ ษทั อัพไลน์ เทคโนโลยี จากัด สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 37,450.00 บาท ราคา 37,450.00 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด

เลขที่เอกสาร 2001313475
ลว. 20.08.2020

20 จ้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ฯ

10,625.10

10,625.10 เฉพาะเจาะจง

หจก.โรงพิมพ์ไทยศิริ
หจก.โรงพิมพ์ไทยศิริ ผลงานมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 10,625.10 บาท ราคา 10,625.10 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด

เลขที่เอกสาร 2001315325
ลว. 20.08.2020

16,264.00

16,264.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านกิตติพฒั น์
ร้านกิตติพฒั น์
สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
ราคา 15,200.00 บาท ราคา 15,200.00 บาท ท้องตลาด

เลขที่เอกสาร 2001337443
ลว. 25.08.2020

1,926.00 เฉพาะเจาะจง

(ผปบ.)

21 ซื้ อเหรี ยญ ร.10 (ที่ระลึกผูใ้ ช้ไฟ
รายใหญ่)

ส.วัสดุก่อสร้าง
ส.วัสดุก่อสร้าง
สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
ราคา 1,926.00 บาท ราคา 1,926.00 บาท ท้องตลาด

เลขที่เอกสาร 2001312385
ลว. 20.08.2020
เลขที่เอกสาร 2001312475
ลว. 20.08.2020

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน สิงหาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
22 ค่าจ้างแจ้งค่าไฟรายใหญ่และ
ราชการ

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

6,460.00

6,460.00 เฉพาะเจาะจง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

นายวิวฒั น์ อินทรโชติ

นายวิวฒั น์ อินทรโชติ

คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

23 ค่าจ้างเหมาจดหน่วยมิเตอร์
เดือน มิ.ย.63

167,757.17

ราคา 6,460.00 บาท ราคา 6,460.00 บาท กฟภ. กาหนด
167,757.17 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม

24 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง สับเปลี่ยน
มิเตอร์ ก.ค. 2563

30,207.00

ราคา 167,757.17 บาท ราคา 167,757.17 บาท มาตรฐานของ กฟภ.
30,207.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

25 จ้างเหมาปรับปรุ งอุปกรณ์
มิเตอร์ ปี 2563

68,030.60

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2001229722
ลว. 04.08.2020
เลขที่เอกสาร 2001233946
ลว. 05.08.2020
เลขที่เอกสาร 2001353754/06.08.2020

ราคา 30,207.00 บาท ราคา 30,207.00 บาท กฟภ. กาหนด
เลขที่เอกสาร 2001353914/10.08.2020
68,030.60 เฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ โพธิ์แก้ว
นายประพันธ์ โพธิ์แก้ว ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. สัญญาเลขที่ 3001738063
ราคา 63,580.00 บาท ราคา 63,580.00 บาท กาหนด
วันที่ 05.08.2020

ก.1 นงค(มต) ลว. 18 มิ.ย.63

26 จ้างเหมารถบรรทุกขนส่ง
ผลิตภัณฑ์คอนกรี ตงาน
ปรับปรุ งฯ (ศาลาครุ )

6,420.00

6,420.00 เฉพาะเจาะจง

นายกิตติ พวงจาปา

นายกิตติ พวงจาปา
ราคา

6,000.00

บาท ราคา

6,000.00

ผลงานมีคุณภาพ เคยรับจ้างให้ เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001739024
วันที่ 07.08.2020
บาท กฟภ.

ก.1 นงค(กส) ลว. 30 ก.ค.63

27 จ้างเหมารถบรรทุกขนส่ง
ผลิตภัณฑ์คอนกรี ตงาน
ปรับปรุ งฯ ต.โพสาวหาญ
ก.1 นงค(กส) ลว. 30 ก.ค.63

4,280.00

4,280.00 เฉพาะเจาะจง

นายกิตติ พวงจาปา

นายกิตติ พวงจาปา
ราคา

4,000.00

บาท ราคา

4,000.00

ผลงานมีคุณภาพ เคยรับจ้างให้ เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001739037
วันที่ 07.08.2020
บาท กฟภ.

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน สิงหาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
28 จ้างเหมารถขุดตัก

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง
38,520.00

ก.1 นงค(กส) ลว. 5 ส.ค.63

29 จัดซื้ อตูเ้ ซฟนิรภัย จานวน 1 ตู้

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
38,520.00 เฉพาะเจาะจง
นายกิตติ พวงจาปา
ผลงานมีคุณภาพ เคยรับจ้างให้ เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001740813
นายกิตติ พวงจาปา
วันที่ 11.08.2020
ราคา 36,000.00 บาท ราคา 36,000.00 บาท กฟภ.
รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

21,635.40

21,635.40 เฉพาะเจาะจง

ปิ ยะผล เฟอร์นิเจอร์
ปิ ยะผล เฟอร์นิเจอร์
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 21,635.40 บาท ราคา 21,635.40 บาท ราคาตามท้องตลาด

สัญญาเลขที่ 3001742029
วันที่ 14.08.2020

24,267.60

24,267.60 เฉพาะเจาะจง

ส.วัสดุก่อสร้าง
ส.วัสดุก่อสร้าง
สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
ราคา 23,112.00 บาท ราคา 23,112.00 บาท ท้องตลาด

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001744460
วันที่ 19.08.2020

176,156.24

176,156.24 เฉพาะเจาะจง

ก.1 นงค(บป) ลว. 10 ส.ค.63

30 จัดซื้ อพัสดุเข้างานขยายเขต
จานวน 9 รายการ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

ก.1 นงค(กส) ลว. 11 ส.ค.63

31 จ้างเหมาตัดต้นไม้ F5
ก.1 นงค(ปบ) ลว. 17 ส.ค.63

32 จ้างซ่อมแซมรถยนต์
(ไฮโดรลิค)
ก.1 นงค(กส) ลว. 21 ส.ค.63

11,770.00

น.ส.อารี ยา วงษ์ที
น.ส.อารี ยา วงษ์ที
ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001745714
ราคา 164,632.00 บาท ราคา 164,632.00 บาท กาหนด
วันที่ 21.08.2020

11,770.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001747116
ราคา 11,770.00 บาท ราคา 11,770.00 บาท กาหนด
วันที่ 25.08.2020

