แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 กันยายน 2563

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
1 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ
2 ค่าจ้างแจ้งค่าไฟรายใหญ่และ
ราชการ

3 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง
90,350.64
6,580.00
14,980.00

ทะเบียน 84-8516 สบ.

4 จ้างตัดหญ้า,แต่งต้นไม้ บริ เวณ

2,140.00

สานักงาน

5 ค่าจ้างเหมาจดหน่วยมิเตอร์
เดือน ส.ค.63
6 กระดาษ A4 80gsm

165,372.57

8 จัดซื้ อพานดอกไม้สีเหลือง ร.10

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

90,350.64 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ราคา 90,350.64 บาท ราคา 90,350.64 บาท
นายวิวฒั น์ อินทรโชติ
นายวิวฒั น์ อินทรโชติ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่
6,580.00 เฉพาะเจาะจง
ราคา 6,580.00 บาท ราคา 6,580.00 บาท กฟภ. กาหนด
14,980.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 14,980.00 บาท ราคา 14,980.00 บาท มาตรฐานที่ กฟภ. กาหนด
2,140.00 เฉพาะเจาะจง
นายสมชาย ทองไสว
นายสมชาย ทองไสว ผลงานมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 2,000.00 บาท ราคา 2,000.00 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
165,372.57 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา

2,205.00

165,372.57 บาท ราคา 165,372.57 บาท มาตรฐานของ กฟภ.
2,205.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านวิชาภัณฑ์
ร้านวิชาภัณฑ์
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 2,205.00 บาท ราคา 2,205.00 บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว

5,885.00

5,885.00 เฉพาะเจาะจง

642.00

642.00 เฉพาะเจาะจง

จานวน 21 รี ม

7 ค่าน้ าดื่ม

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร
G03320200925001088/25.09.2020

เลขที่เอกสาร 2001392777
ลว. 03.09.2020
เลขที่เอกสาร 2001397008
ลว. 08.09.2020
เลขที่เอกสาร 2001398451
ลว. 08.09.2020
เลขที่เอกสาร 2001401960
ลว. 08.09.2020
เลขที่เอกสาร 2001420186
ลว. 11.09.2020

บริ ษทั ยู.เอฟ.ไอ.จากัด
บริ ษทั ยู.เอฟ.ไอ.จากัด สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001420332
ราคา 3,648.70 บาท ราคา 3,648.70 บาท ตามท้องตลาด มีบริ การส่ง
ลว. 11.09.2020
ร้านทองอุไร
ราคา

600.00

ร้านทองอุไร
บาท ราคา

600.00

สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท ราคาตามท้องตลาด

เลขที่เอกสาร 2001446526
ลว. 16.09.2020

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 กันยายน 2563
วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

9 ค่าวัสดุสานักงาน

9,124.00

9,124.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านวิชาภัณฑ์
ร้านวิชาภัณฑ์
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 9,124.00 บาท ราคา 9,124.00 บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2001446686
ลว. 16.09.2020

10 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสานักงาน

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านวิชาภัณฑ์
ร้านวิชาภัณฑ์
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 1,800.00 บาท ราคา 1,800.00 บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว

เลขที่เอกสาร 2001446970
ลว. 16.09.2020

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง

(ถ่านไฟฉาย, ปลัก๊ ไฟ)

11 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์

12,305.00

ทะเบียน บล 1302 สบ.

12 จ้างทาเสื้ อโปโลที่ระลึกผูใ้ ช้ไฟ

21,828.00

รายใหญ่

13 จ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์งาน

เลขที่เอกสาร 2001447463
ลว. 16.09.2020
เลขที่เอกสาร 2001447587
ลว. 16.09.2020

ร้านภรณ์ทิพย์ สัญญะชิต
ร้านภรณ์ทิพย์ สัญญะชิต สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 1,500.00 บาท ราคา 1,500.00 บาท ราคาตามท้องตลาด

เลขที่เอกสาร 2001447727
ลว. 16.09.2020

ร้านสมบูรณ์
ราคา 10,500.00

สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท ราคาตามท้องตลาด

เลขที่เอกสาร 2001448161
ลว. 16.09.2020

1,605.00 เฉพาะเจาะจง

11,235.00

11,235.00 เฉพาะเจาะจง

1,950.00

1,950.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสงวนทรัพย์
ร้านสงวนทรัพย์
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 1,950.00 บาท ราคา 1,950.00 บาท ราคาตามท้องตลาด

เลขที่เอกสาร 2001448502
ลว. 16.09.2020

984.40

984.40 เฉพาะเจาะจง

นายสมนึก ตุ่นคา
นายสมนึก ตุ่นคา
ราคามาตรฐานตามท้องตลาด
ราคา
850.00
บาท ราคา
850.00
บาท มีบริ การจัดส่ง

เลขที่เอกสาร 2001448666
ลว. 16.09.2020

(COVID19)

16 ค่าหนังสือพิมพ์เดือน มิ.ย. ส.ค.63

หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 12,305.00 บาท มาตรฐานที่ กฟภ. กาหนด
ร้านภรณ์ทิพย์ สัญญะชิต สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 20,400.00 บาท ราคาตามท้องตลาด

1,605.00

จานวน 3 ชั้น

15 จัดซื้ อเจลล้างมือแอลกอฮอล์

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

12,305.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554)
ราคา 12,305.00 บาท
21,828.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภรณ์ทิพย์ สัญญะชิต
ราคา 20,400.00 บาท

สัมมนาผูใ้ ช้ไฟรายใหญ่

14 ซื้ อชั้นวางของ 4 ชั้น

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ร้านสมบูรณ์
บาท ราคา 10,500.00

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 กันยายน 2563

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

17 ค่าถ่ายเอกสารเดือน ส.ค.63

2,675.00

18 จัดซื้ อหน้ากากอนามัย

1,712.00

(COVID19)

19 ซื้ อหมึกพิมพ์ Tally T6212
จานวน 1 ตลับ

2,140.00

20 ซื้ อหมึกพิมพ์ จานวน 5 ตลับ,
ดรั้ม 1 ชุด
21 ซื้ อต้นไม้,กระถาง,ดิน

24,171.30
9,362.50

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
2,675.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์
หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์ ราคามาตรฐาน และอยูใ่ นพื้นที่ เลขที่เอกสาร 2001474218
ราคา 2,675.00 บาท ราคา 2,675.00 บาท ที่ให้บริ การ
ลว. 21.09.2020
1,712.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สานักประเมินสุ ขโภชนาการฯ หจก.สานักประเมินสุ ขโภชนาการฯ สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001475190
ราคา 1,600.00 บาท ราคา 1,600.00 บาท ราคาตามท้องตลาด
ลว. 21.09.2020
รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

2,140.00 เฉพาะเจาะจง บจก.กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต บจก.กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 2,140.00 บาท ราคา 2,140.00 บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว
24,171.30 เฉพาะเจาะจง

UP.Service
24,171.30

UP.Service
24,171.30

สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา
บาท ราคา
บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว
9,362.50 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้งเล็กกระถางปูนเปลือย ร้านบ้งเล็กกระถางปูนเปลือย สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
ราคา 8,750.00 บาท ราคา 8,750.00 บาท ท้องตลาด

เลขที่เอกสาร 2001475773
ลว. 21.09.2020
เลขที่เอกสาร 2001516077
ลว. 28.09.2020
เลขที่เอกสาร 2001517204
ลว. 28.09.2020

22 ค่าตรายาง 7 อัน

2,097.20

2,097.20 เฉพาะเจาะจง

ร้านนามบัตร-ตรายาง
ร้านนามบัตร-ตรายาง สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001517289
ราคา 1,960.00 บาท ราคา 1,960.00 บาท ตามท้องตลาด
ลว. 28.09.2020

23 จ้างตัดหญ้า,แต่งต้นไม้ บริ เวณ

2,140.00

2,140.00 เฉพาะเจาะจง

เลขที่เอกสาร 2001521398
ลว. 29.09.2020
เลขที่เอกสาร 2001525007
ลว. 29.09.2020

สานักงาน

24 จัดซื้ อ Switch hub

1,786.90

นายสมชาย ทองไสว
นายสมชาย ทองไสว ผลงานมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 2,000.00 บาท ราคา 2,000.00 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
1,786.90 เฉพาะเจาะจง ร้านเนทเทค คอมพิวเตอร์ ร้านเนทเทค คอมพิวเตอร์ ราคามาตรฐานตามท้องตลาด
ราคา 1,670.00 บาท ราคา 1,670.00 บาท

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 กันยายน 2563

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

25 จัดซื้ อสาย Printer 10 m. 3 เส้น

1,444.50

26 ซื้ อพัสดุเข้างานขยายเขตงาน
ปรับปรุ งฯ จานวน 5 รายการ

14,380.80

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

1,444.50 เฉพาะเจาะจง ร้านเนทเทค คอมพิวเตอร์
ราคา 1,350.00 บาท
14,380.80 เฉพาะเจาะจง บจก.พิพฒั น์โลหะภัณฑ์
ราคา 9,929.60 บาท

ร้านเนทเทค คอมพิวเตอร์ ราคามาตรฐานตามท้องตลาด
ราคา 1,350.00 บาท
บจก.พิพฒั น์โลหะภัณฑ์ สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 9,929.60 บาท ตามที่ กฟภ. กาหนด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2001525159
ลว. 29.09.2020
สัญญาเลขที่ 3001753830
วันที่ 10.09.2020

ก.1 นงค(กส) ลว. 25 มิ.ย.63

27 ซื้ อพัสดุเข้างานขยายเขตงาน
ปรับปรุ งฯ จานวน 5 รายการ
ก.1 นงค(กส) ลว. 25 มิ.ย.63
28 จัดซื้ ออุปกรณ์เครื่ องมือช่าง
จานวน 7 รายการ

12,133.80

12,133.80 เฉพาะเจาะจง

บจก.พิพฒั น์โลหะภัณฑ์
ราคา

38,627.00

38,627.00 เฉพาะเจาะจง

8,378.10

บจก.พิพฒั น์โลหะภัณฑ์ สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท ราคา 8,378.10 บาท ตามที่ กฟภ. กาหนด
นายกิตติ พวงจาปา

สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท ตามที่ กฟภ. กาหนด

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001756434
วันที่ 16.09.2020

สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท ตามที่ กฟภ. กาหนด

เลขที่ใบสัง่ ซื้ อ/จ้าง 3001756452
วันที่ 16.09.2020

บจก.พิพฒั น์โลหะภัณฑ์ สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท ราคา 17,120.00 บาท ตามที่ กฟภ. กาหนด

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001760170
วันที่ 24.09.2020

นายกิตติ พวงจาปา
ราคา

36,100.00

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001753822
วันที่ 10.09.2020

บาท ราคา

36,100.00

ก.1 นงค(กส) ลว. 11 ก.ย.63

29 จัดซื้ ออุปกรณ์เครื่ องมือช่าง
จานวน 9 รายการ

48,941.80

48,941.80 เฉพาะเจาะจง

นายกิตติ พวงจาปา

นายกิตติ พวงจาปา
ราคา

39,980.00

บาท ราคา

39,980.00

ก.1 นงค(กส) ลว. 11 ก.ย.63

30 ซื้ อพัสดุเข้างานขยายเขต
จานวน 4 รายการ
ก.1 นงค(กส) ลว. 14 ก.ย.63

19,688.00

19,688.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.พิพฒั น์โลหะภัณฑ์
ราคา

17,120.00

