แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน ตุลาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
1 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ
2 ค่าจ้างเหมาจดหน่วยมิเตอร์
เดือน ส.ค.63
3 ค่าจ้างแจ้งค่าไฟรายใหญ่และ
ราชการ

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง
84,194.46
166,043.67

6,500.00

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

84,194.46 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ราคา 84,194.46 บาท ราคา 84,194.46 บาท
166,043.67 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม

6,500.00 เฉพาะเจาะจง

ราคา 166,043.67 บาท ราคา 166,043.67 บาท มาตรฐานของ กฟภ.
นายวิวฒั น์ อินทรโชติ
นายวิวฒั น์ อินทรโชติ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

ลว. 05.10.2020
เลขที่เอกสาร 2001551609
ลว. 05.10.2020

2,205.00

6,500.00 บาท ราคา 6,500.00 บาท กฟภ. กาหนด
2,205.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านวิชาภัณฑ์
ร้านวิชาภัณฑ์
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 2,205.00 บาท ราคา 2,205.00 บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว

5 ค่าน้ าดื่ม

3,599.48

3,599.48 เฉพาะเจาะจง

บริ ษทั ยู.เอฟ.ไอ.จากัด
บริ ษทั ยู.เอฟ.ไอ.จากัด สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001584537
ราคา 3,599.48 บาท ราคา 3,599.48 บาท ตามท้องตลาด มีบริ การส่ง
ลว. 09.10.2020

6 ค่าตรายาง และเปลี่ยนยางตรายาง

2,086.50

2,086.50 เฉพาะเจาะจง

ร้านนามบัตร-ตรายาง
ร้านนามบัตร-ตรายาง สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 1,950.00 บาท ราคา 1,950.00 บาท ราคาตามท้องตลาด

7 ซื้ อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง (ผปบ.)

9,571.15

9,571.15 เฉพาะเจาะจง

4 กระดาษ A4 80gsm
จานวน 21 รี ม

ราคา

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2100340849
ลว. 29.10.2020
เลขที่เอกสาร 2001550428

ส.วัสดุก่อสร้าง
ราคา

8 ค่าถ่ายเอกสารเดือน ก.ย.63

2,675.00

2,675.00 เฉพาะเจาะจง

9,571.15

ส.วัสดุก่อสร้าง
บาท ราคา

9,571.15

สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
บาท ท้องตลาด

เลขที่เอกสาร 2001583731
ลว. 09.10.2020

เลขที่เอกสาร 2100317880
ลว. 09.10.2020
เลขที่เอกสาร 2001597485,2001597750,
2001597838 ลว. 14.10.2020

หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์
หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์ ราคามาตรฐาน และอยูใ่ นพื้นที่ เลขที่เอกสาร 2001611328
ราคา 2,675.00 บาท ราคา 2,675.00 บาท ที่ให้บริ การ
ลว. 16.10.2020

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน ตุลาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
9 จัดซื้ อพวงมาลา

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

1,605.00

1,605.00 เฉพาะเจาะจง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ร้านแม่สรวยดอกไม้สด
ราคา

10 จัดซื้ อชั้นวางเอกสาร 2 อัน

2,782.00

(TRUSTED) และป้ายไวนิ ล
ค่านิยมองค์กร
12 จัดซื้ อแฟ้มกระดาษพับมีลิ้นแฟ้ม
100 เล่ม

1,500.00

2,600.00

ร้านหนองแคเฟอร์นิเจอร์ สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท ราคา 2,600.00 บาท ราคาตามท้องตลาด

ลว. 16.10.2020
เลขที่เอกสาร 2001611577
ลว. 16.10.2020

8,731.20 เฉพาะเจาะจง

1,284.00

1,284.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่ วนสามัญ โอเอสพาณิ ช ห้างหุ้นส่ วนสามัญ โอเอสพาณิ ช สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 1,200.00 บาท ราคา 1,200.00 บาท ราคาตามท้องตลาด

เลขที่เอกสาร 2001634851

6,420.00 เฉพาะเจาะจง

เลขที่เอกสาร 2001653877
ลว. 22.10.2020

6,420.00

14 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์

22,470.00

ทะเบียน 84-8516 สบ.
ทะเบียน บล 1302 สบ.

บาท ราคา

สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
บาท ท้องตลาด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2001611488

8,731.20

13 จ้างซ่อมโต๊ะ เก้าอี้ผบู้ ริ หาร

15 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์

1,500.00

ร้านแม่สรวยดอกไม้สด

2,782.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหนองแคเฟอร์นิเจอร์
ราคา

11 จ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

8,774.00

ไอเดียอิงค์แอน
ไอเดียอิงค์แอน
ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001634676
ราคา 8,160.00 บาท ราคา 8,160.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 20.10.2020

ร้านสมบูรณ์
ราคา 6,000.00

ร้านสมบูรณ์
บาท ราคา 6,000.00

22,470.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554)
ราคา 22,470.00 บาท
8,774.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554)
ราคา 8,774.00 บาท

ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ.
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 22,470.00 บาท มาตรฐานที่ กฟภ. กาหนด
หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 8,774.00 บาท มาตรฐานที่ กฟภ. กาหนด

ลว. 20.10.2020

เลขที่เอกสาร 2001654502
ลว. 22.10.2020
เลขที่เอกสาร 2001654539
ลว. 22.10.2020

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน ตุลาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
16 ซื้ อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง (ผปบ.)
17 ตรวจสภาพรถยนต์

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

1,230.50

1,230.50 เฉพาะเจาะจง

200.00

19 ค่าวัสดุสานักงาน
20 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์

22 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน
85-6524
ก.1 นงค(กส) ลว. 5 ต.ค.63

ส.วัสดุก่อสร้าง
ส.วัสดุก่อสร้าง
สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
ราคา 1,230.50 บาท ราคา 1,230.50 บาท ท้องตลาด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2001663837
ลว. 26.10.2020
เลขที่เอกสาร 2001678648

160.50

160.50 เฉพาะเจาะจง

อนันต์การยาง
อนันต์การยาง
ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา
150.00
บาท ราคา
150.00
บาท มาตรฐานที่ กฟภ. กาหนด

เลขที่เอกสาร 2001678836
ลว. 29.10.2020

15,745.00

15,745.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านวิชาภัณฑ์
ร้านวิชาภัณฑ์
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 15,745.00 บาท ราคา 15,745.00 บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว

เลขที่เอกสาร 2001678960
ลว. 29.10.2020

5,885.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 5,885.00 บาท ราคา 5,885.00 บาท มาตรฐานที่ กฟภ. กาหนด

เลขที่เอกสาร 2001680584
ลว. 29.10.2020

5,885.00

ทะเบียน กน 807 สบ.

21 ซื้ อสาย LAN

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

200.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สิ นคาร์แคร์ ออโต้เซอร์วิส บจก.สิ นคาร์แคร์ ออโต้เซอร์วิส ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา
200.00
บาท ราคา
200.00
บาท มาตรฐานที่ กฟภ. กาหนด

ทะเบียน กน 1679 สบ.

18 ปะยางรถยนต์ 6กภ3591 สบ.

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

570.00
20,651.00

570.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.ยูนิต้ ี ไอที ซิสเต็ม
บจก.ยูนิต้ ี ไอที ซิสเต็ม สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา
570.00
บาท ราคา
570.00
บาท

ลว. 29.10.2020

เลขที่เอกสาร 2001680789
ลว. 29.10.2020

20,651.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001768453
ราคา 20,651.00 บาท ราคา 20,651.00 บาท กาหนด
วันที่ 14.10.2020

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน ตุลาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
23 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน
82-5426

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง
36,380.00

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
36,380.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001770130
ราคา 36,380.00 บาท ราคา 36,380.00 บาท กาหนด
วันที่ 16.10.2020
รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

ก.1 นงค(กส) ลว. 5 ต.ค.63

24 จัดซื้ อเครื่ องนับพันธบัตร
ชนิดตั้งโต๊ะ

19,795.00

19,795.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั โมเดิร์นพอส จากัด บริ ษทั โมเดิร์นพอส จากัด สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 19,795.00 บาท ราคา 19,795.00 บาท ตามที่ กฟภ. กาหนด

62,103.33

62,103.33 เฉพาะเจาะจง

สัญญาเลขที่ 3001768500
วันที่ 14.10.2020

ก.1 นงค(บป) ลว. 8 ต.ค.63

25 จ้างเหมาตัดต้นไม้ F1,2,3
ก.1 นงค(ปบ) ลว. 23 ก.ย.63

น.ส.อารี ยา วงษ์ที
น.ส.อารี ยา วงษ์ที
ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001770126
ราคา 58,040.50 บาท ราคา 58,040.50 บาท กาหนด
วันที่ 16.10.2020

