แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน ธันวาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
1 ค่าเชื้ อเพลิงพาหนะ

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง
155,943.25

2 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง (ผปบ.)

3,525.65

3 ค่าบันไดไม้ไผ่

1,070.00

4 ค่าจ้างเหมาจดหน่วยมิเตอร์
เดือน พ.ย.63
5 ค่าจ้างแจ้งค่าไฟรายใหญ่และ

166,448.56

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

155,943.25 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ราคา 155,943.25 บาท ราคา 155,943.25 บาท
ส.วัสดุก่อสร้าง
ราคา 3,525.65 บาท
1,070.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ์ สุวรรณโชติ
ราคา 1,000.00 บาท
166,448.56 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด
3,525.65 เฉพาะเจาะจง

ราคา

166,448.56

ส.วัสดุก่อสร้าง
สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
ราคา 3,525.65 บาท ท้องตลาด
นายกิตติพงษ์ สุวรรณโชติ สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
ราคา 1,000.00 บาท ท้องตลาด
บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม

บาท ราคา

นายวิวฒั น์ อินทรโชติ

166,448.56

บาท มาตรฐานของ กฟภ.

นายวิวฒั น์ อินทรโชติ

คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

ราชการ

6,690.00

6,690.00 เฉพาะเจาะจง

6 ค่าน้ าดื่ม

5,692.40

5,692.40 เฉพาะเจาะจง

7 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์

4,280.00

4,280.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 4,280.00 บาท ราคา 4,280.00 บาท มาตรฐานที่ กฟภ. กาหนด

2,675.00

2,675.00 เฉพาะเจาะจง

ทะเบียน 84-8516 สบ.

8 ค่าถ่ายเอกสารเดือน พ.ย.63

ราคา

6,690.00

บาท ราคา

6,690.00

บาท กฟภ. กาหนด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2100412616
ลว. 28.12.2020
เลขที่เอกสาร 2001846620
ลว. 02.12.2020
เลขที่เอกสาร 2001846667
ลว. 02.12.2020

เลขที่เอกสาร 2200018363
ลว. 02.12.2020
เลขที่เอกสาร 2001870288
ลว. 07.12.2020

บริ ษทั ยู.เอฟ.ไอ.จากัด
บริ ษทั ยู.เอฟ.ไอ.จากัด สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001876619
ราคา 5,692.40 บาท ราคา 5,692.40 บาท ตามท้องตลาด มีบริ การส่ง
ลว. 08.12.2020
เลขที่เอกสาร 2001891412
ลว. 09.12.2020

หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์
หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์ ราคามาตรฐาน และอยูใ่ นพื้นที่ เลขที่เอกสาร 2001891459
ราคา 2,675.00 บาท ราคา 2,675.00 บาท ที่ให้บริ การ
ลว. 09.12.2020

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน ธันวาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
9 จ้างทาป้ายชื่อผูบ้ ริ หารและ

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง
1,958.10

พนักงาน

10 รองเท้า Safety จานวน 5 คู่

8,025.00

11 จัดซื้ อป้ายสัญลักษณ์ถงั ดับเพลิง

2,480.00

12 ซื้ อรางคลอบสายไฟ

2,140.00

13 จ้างเหมาปรับปรุ งถนนและตัว

9,300.00

หนอนหน้าสานักงาน

14 จัดซื้ อพานพุ่มเงิน-ทอง,พาน

17,648.00

ดอกไม้,ไฟประดับ

15 จ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนค่า
ไฟฟ้า เดื อน ต.ค.63

61,186.35

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
1,958.10 เฉพาะเจาะจง
ไอเดียอิงค์แอน
ไอเดียอิงค์แอน
สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001891510
ราคา 1,830.00 บาท ราคา 1,830.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 09.12.2020
รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ทีมเซฟตี้เซลส์ จากัด
ราคา 8,025.00 บาท
2,480.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ออฟฟิ ศเมท (ไทย)
ราคา 2,480.00 บาท
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ซีอาร์ซี ไทยวัสดุ
จากัด (สาขาสระบุรี )
ราคา 2,140.00 บาท

บริ ษทั ทีมเซฟตี้เซลส์ จากัด สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 8,025.00 บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว
บจก.ออฟฟิ ศเมท (ไทย) สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 2,480.00 บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว
บริ ษทั ซีอาร์ซี ไทยวัสดุ สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
จากัด (สาขาสระบุรี ) ราคาตามท้องตลาด
ราคา 2,140.00 บาท

เลขที่เอกสาร 2001891633
ลว. 09.12.2020
เลขที่เอกสาร 2001909136
ลว. 15.12.2020
เลขที่เอกสาร 2001909332
ลว. 15.12.2020

นางวรรณิษา ภิรมย์เสวก
นางวรรณิษา ภิรมย์เสวก ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 9,300.00 บาท ราคา 9,300.00 บาท มาตรฐานที่กาหนด
17,648.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้พรสวรรค์
ร้านดอกไม้พรสวรรค์ สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
ราคา 17,648.00 บาท ราคา 17,648.00 บาท ท้องตลาด

เลขที่เอกสาร 2001909515
ลว. 15.12.2020
เลขที่เอกสาร 2001909736,
2001909782, 2001909874
ลว. 15.12.2020
เลขที่เอกสาร 2001922379

9,300.00 เฉพาะเจาะจง

61,186.35 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา

61,186.35

บาท ราคา

61,186.35

บาท มาตรฐานของ กฟภ.

ลว. 17.12.2020

แบบ สขร.1

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

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

21,507.00

21,507.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.เพอร์เฟค อินเตอร์
บจก.เพอร์เฟค อินเตอร์ สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 21,507.00 บาท ราคา 21,507.00 บาท มีบริ การจัดส่ง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2001922581
ลว. 17.12.2020

2,835.00

2,835.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านวิชาภัณฑ์
ร้านวิชาภัณฑ์
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 2,835.00 บาท ราคา 2,835.00 บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว

เลขที่เอกสาร 2001922715
ลว. 17.12.2020

18 ค่าวัสดุสานักงาน

21,223.00

21,223.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านวิชาภัณฑ์
ร้านวิชาภัณฑ์
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 21,223.00 บาท ราคา 21,223.00 บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว

เลขที่เอกสาร 2001922784
ลว. 17.12.2020

19 ซื้ อหมึกพิมพ์ จานวน 4 ตลับ

24,610.00

24,610.00 เฉพาะเจาะจง

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
16 ซื้ อกระดาษพิมพ์บตั รคิว,ใบเสร็ จ
, หนังสื อแจ้งค่าไฟฟ้า

17 กระดาษ A4 80gsm
จานวน 21 รี ม

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ราคา

UP.Service
24,610.00

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

บาท ราคา

UP.Service
24,610.00

สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว

เลขที่เอกสาร 2001942482
ลว. 21.12.2020

20 ซื้ อถุงผ้าพร้อมสกรี น PEA

6,420.00

6,420.00 เฉพาะเจาะจง

นายคมสัน ทองแตง
นายคมสัน ทองแตง สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001942658
ราคา 6,000.00 บาท ราคา 6,000.00 บาท ตามท้องตลาด
ลว. 21.12.2020

21 จ้างทาสติ๊กเกอร์ โครงการ

22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง

ไอเดียอิงค์แอน
ไอเดียอิงค์แอน
สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001942827
ราคา 22,000.00 บาท ราคา 22,000.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 21.12.2020

420.00

420.00 เฉพาะเจาะจง

ไอเดียอิงค์แอน
ไอเดียอิงค์แอน
สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001942934
ราคา
420.00
บาท ราคา
420.00
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 21.12.2020

Green Office

22 จ้างทาป้าย Happy Workplace

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน ธันวาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
23 จัดซื้ อเจลล้างมือแอลกอฮอล์

5,400.00

5,400.00 เฉพาะเจาะจง

1,883.20

1,883.20 เฉพาะเจาะจง หจก.สานักประเมินสุ ขโภชนาการฯ หจก.สานักประเมินสุ ขโภชนาการฯ สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 1,760.00 บาท ราคา 1,760.00 บาท ราคาตามท้องตลาด

(COVID19)

25 จัดซื้ อกระเช้าดอกไม้แสดงความ

535.00

535.00 เฉพาะเจาะจง

ยินดีลูกค้ารายสาคัญ

26 ค่าเช่าเครื่ องปั่ นไฟ เลือกตั้ง อบจ.
27 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง สับเปลี่ยน
มิเตอร์ ต.ค. 2563
28 จ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์

8,025.00
58,541.00

8,025.00 เฉพาะเจาะจง

(COVID19)

ร้านสงวนทรัพย์
ร้านสงวนทรัพย์
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 5,400.00 บาท ราคา 5,400.00 บาท ราคาตามท้องตลาด

นาง แสงเล็ก
ราคา
500.00

นาง แสงเล็ก
บาท ราคา
500.00

นายองอาจ ศรสุวรรณ
ราคา

7,500.00

ราคา
856.00

856.00 เฉพาะเจาะจง

3,960.00

3,960.00 เฉพาะเจาะจง

58,541.00

7,500.00
58,541.00

เลขที่เอกสาร 2001947845
ลว. 22.12.2020
เลขที่เอกสาร 2001947953
ลว. 22.12.2020

คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

เลขที่เอกสาร 2001954711
ลว. 22.12.2020

บาท กฟภ. กาหนด อยูใ่ นพื้นที่

นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

บาท ราคา

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2001947673
ลว. 22.12.2020

ราคาตามท้องตลาด
บาท

นายองอาจ ศรสุวรรณ

บาท ราคา

58,541.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ

มาตรการ Covid-19

29 จัดซื้ อเครื่ องกดเจลล้างมือช

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

(COVID19)

24 จัดซื้ อหน้ากากอนามัย

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

บาท กฟภ. กาหนด

เลขที่เอกสาร 2001964506
ลว. 23.12.2020

ไอเดียอิงค์แอน
ไอเดียอิงค์แอน
สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2002010551
ราคา
800.00
บาท ราคา
800.00
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 30.12.2020
บจก.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ
บจก.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 3,960.00 บาท ราคา 3,960.00 บาท ราคาตามท้องตลาด

เลขที่เอกสาร 2002012209
ลว. 30.12.2020

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน ธันวาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

30 จ้างปรับปรุ งอุปกรณ์
ประกอบมิเตอร์ ปี 2563 (ครั้ง
ที่3)

74,060.05

ลว.าหน่
19 ส.ค.63
31 ก.1
ทาสีนงค(มต)
เสาระบบจ
าย 22 เควี

33,351.62

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
นายเกษม บัวเล็ก
74,060.05 เฉพาะเจาะจง
นายเกษม บัวเล็ก
ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001790938
วันที่ 02.12.2020
ราคา 69,215.00 บาท ราคา 69,215.00 บาท กาหนด
รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

33,351.62 เฉพาะเจาะจง

ก.1 นงค(ปบ) ลว. 2 พ.ย.63

32 ทาสีเสาระบบจาหน่าย 115 เควี

60,751.64 เฉพาะเจาะจง

ก.1 นงค(ปบ) ลว. 2 พ.ย.63

33 จ้างติดตั้ง Snake Guard สาย
ส่ง 22 เควี

147,978.32 เฉพาะเจาะจง

เลขที่ใบสัง่ ซื้ อ/จ้าง 3001790949
วันที่ 02.12.2020

30,928.35

บาท ราคา

30,928.35

ผลงานได้มาตรฐาน ราคาตาม
บาท ท้องตลาด

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001791019
วันที่ 02.12.2020

ผลงานได้มาตรฐาน ราคาตาม
บาท ท้องตลาด

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001791067
วันที่ 02.12.2020

ผลงานได้มาตรฐาน ราคาตาม
บาท ท้องตลาด

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001791052
วันที่ 02.12.2020

บจก.ชัยรดา พาวเวอร์ แอนด์เทเลคอมฯ บจก.ชัยรดา พาวเวอร์แอนด์เทเลคอมฯ

ราคา
147,978.32

ผลงานได้มาตรฐาน ราคาตาม
บาท ท้องตลาด

บจก.ชัยรดา พาวเวอร์ แอนด์เทเลคอมฯ บจก.ชัยรดา พาวเวอร์แอนด์เทเลคอมฯ

ราคา
60,751.64

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

56,550.57

บาท ราคา

56,550.57

บจก.ชัยรดา พาวเวอร์ แอนด์เทเลคอมฯ บจก.ชัยรดา พาวเวอร์แอนด์เทเลคอมฯ

ราคา

138,297.50

บาท ราคา

138,297.50

ก.1 นงค(ปบ) ลว. 2 พ.ย.63

34 จ้างติดตั้ง Snake Guard สาย
ส่ง 115 เควี

183,825.14

183,825.14 เฉพาะเจาะจง

บจก.ชัยรดา พาวเวอร์ แอนด์เทเลคอมฯ บจก.ชัยรดา พาวเวอร์แอนด์เทเลคอมฯ

ราคา

171,799.20

บาท ราคา

171,799.20

ก.1 นงค(ปบ) ลว. 2 พ.ย.63

35 จ้างปรับปรุ งอุปกรณ์
ประกอบมิเตอร์ ปี 2563 (ครั้ง
ที่4)
ก.1 นงค(มต) ลว. 24 พ.ย.63

53,323.45

53,323.45 เฉพาะเจาะจง

นายกิตติชยั นิลกล่า
นายกิตติชยั นิลกล่า
ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001791352
วันที่ 03.12.2020
ราคา 49,835.00 บาท ราคา 49,835.00 บาท กาหนด

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน ธันวาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
36 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย
กฟอ.หนองแค ประจาปี 2564

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง
526,440.00

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
526,440.00 เฉพาะเจาะจง องค์การทหารผ่านศึกฯ
องค์การทหารผ่านศึกฯ ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001792035
492,000 บาท/12เดือน/2คน 492,000 บาท/12เดือน/2คน กาหนด
วันที่ 04.12.2020
รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

ก.1 นงค(บห) ลว. 1 ธ.ค.63

37 จ้างเหมารักษาความสะอาด
กฟอ.หนองแค ประจาปี 2564

400,916.16

400,916.16 เฉพาะเจาะจง หจก.บิสซิ เนสการ์ ดแอนด์คลีนนิ่ ง หจก.บิสซิ เนสการ์ ดแอนด์คลีนนิ่ ง ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง3001792732
385,200 บาท/12เดือน/2คน 385,200 บาท/12เดือน/2คน กาหนด
วันที่ 07.12.2020

ก.1 นงค(บห) ลว. 30 พ.ย.63

38 จัดซื้ อพัสดุเข้างานขยายเขต
จานวน 3 รายการ

8,089.20

8,089.20 เฉพาะเจาะจง

ส.วัสดุก่อสร้าง
ส.วัสดุก่อสร้าง
สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
ราคา 7,704.00 บาท ราคา 7,704.00 บาท ท้องตลาด

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001796121
วันที่ 15.12.2020

ก.1 นงค(กส) ลว. 7 ธ.ค.63

39 จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

214,000.00

214,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พาวเวอร์ เทคโนโลยี เรโวลูชนั่ บจก.พาวเวอร์ เทคโนโลยี เรโวลูชนั่ ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001798562
ราคา 214,000.00 บาท ราคา 214,000.00 บาท กาหนด
วันที่ 18.12.2020

ก.1 นงค(บค) ลว. 18 ธ.ค.63

40 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ทะเบียน
82-5426 สบ.
ก.1 นงค(กส) ลว. 9 ธ.ค.63

47,401.00

47,401.00 เฉพาะเจาะจง

อนันต์การยาง
อนันต์การยาง
ผลงานได้มาตรฐาน ราคาตาม
ราคา 44,300.00 บาท ราคา 44,300.00 บาท ท้องตลาด

เลขที่ใบสัง่ ซื้ อ/จ้าง 3001799570
วันที่ 22.12.2020

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน ธันวาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
41 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ทะเบียน
85-6524 สบ.
ก.1 นงค(กส) ลว. 21 ธ.ค.63

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

44,940.00

44,940.00 เฉพาะเจาะจง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

อนันต์การยาง
อนันต์การยาง
ผลงานได้มาตรฐาน ราคาตาม
ราคา 42,000.00 บาท ราคา 42,000.00 บาท ท้องตลาด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001800603
วันที่ 23.12.2020

