แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน กุมภาพันธ์
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
1 ค่าเชื้ อเพลิงพาหนะ
2 จ้างพ่นยาฆ่าเชื้อในสานักงาน

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง
90,674.33

1,070.00

(COVID19)

3 จัดซื้ ออุปกรณ์ความปลอดภัย

26,696.50

4 จัดซื้ อหมวกนิรภัยจานวน 9 ใบ

1,540.80

5 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์

23,112.00

ทะเบียน 84-8516 สบ.

6 จัดซื้ อถุงผ้า Green Office
7 ค่าจ้างเหมาจดหน่วยมิเตอร์
เดือน ก.พ.64

14,445.00
167,178.83

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

90,674.33 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ราคา 90,674.33 บาท ราคา 90,674.33 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2100051634
ลว. 22.02.2021

1,070.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์พนั ธ์พิษณุ เฉลยญาณ นายพงษ์พนั ธ์พิษณุ เฉลยญาณ ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000127907
ราคา 1,000.00 บาท ราคา 1,000.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 01.02.2021
26,696.50 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั อัพไลน์ เทคโนโลยี จากัด บริ ษทั อัพไลน์ เทคโนโลยี จากัด สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2000134826
ราคา 26,696.50 บาท ราคา 26,696.50 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด
ลว. 02.02.2021
1,540.80 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เอสโก้ พรี เมี่ยม จากัด บริ ษทั เอสโก้ พรี เมี่ยม จากัด สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 1,540.80 บาท ราคา 1,540.80 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด
23,112.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 23,112.00 บาท ราคา 23,112.00 บาท มาตรฐานที่ กฟภ. กาหนด
14,445.00 เฉพาะเจาะจง

เลขที่เอกสาร 2000135070
ลว. 02.02.2021
เลขที่เอกสาร 2000135131
ลว. 02.02.2021

นายจตุภุมิ ชมนาวัง
นายจตุภุมิ ชมนาวัง
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 13,500.00 บาท ราคา 13,500.00 บาท ราคาตามท้องตลาด

เลขที่เอกสาร 2000135247
ลว. 02.02.2021

167,178.83 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม

เลขที่เอกสาร 2200000960

ราคา

167,178.83

บาท ราคา

167,178.83

บาท มาตรฐานของ กฟภ.

ลว. 02.02.2021

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน กุมภาพันธ์
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
8 ค่าจ้างแจ้งค่าไฟรายใหญ่และ
ราชการ

9 จัดซื้ ออุปกรณ์ความปลอดภัย
(สายกันตก)

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

6,800.00

6,800.00 เฉพาะเจาะจง

10,914.00

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

นายวิวฒั น์ อินทรโชติ

นายวิวฒั น์ อินทรโชติ

ราคา

6,800.00

บาท ราคา

6,800.00

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

บาท กฟภ. กาหนด

10,914.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั อัพไลน์ เทคโนโลยี จากัด บริ ษทั อัพไลน์ เทคโนโลยี จากัด สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 10,914.00 บาท ราคา 10,914.00 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2000147379
ลว. 04.02.2021
เลขที่เอกสาร 2000156867

7,693.30

ลว. 08.02.2021
7,693.30 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ยินดีเครื่ องเขียน จากัด บริ ษทั ยินดีเครื่ องเขียน จากัด สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000157058
ราคา 7,693.30 บาท ราคา 7,693.30 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 08.02.2021

11 ค่าถ่ายเอกสาร ม.ค. 2564

2,675.00

2,675.00 เฉพาะเจาะจง

12 จัดซื้ อป้ายห้ามสับสวิตซ์ จานวน

5,778.00

10 จัดซื้ อตรายาง, กระดาษ A4
จานวน 21 รี ม

20 ชิ้น

13 จัดซื้ อเครื่ องดับเพลิง จานวน 8

23,968.00

ถัง

14 จัดซื้ อน้ ากลัน่ ,จารบี, น้ ามันเครื่ อง

5,564.00

ราคามาตรฐาน และอยูใ่ นพื้นที่ เลขที่เอกสาร 2000170237
ราคา 2,675.00 บาท ราคา 2,675.00 บาท ที่ให้บริ การ
ลว. 10.02.2021
5,778.00 เฉพาะเจาะจง
ไอเดียอิงค์แอน
ไอเดียอิงค์แอน
สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000170288
ราคา 5,400.00 บาท ราคา 5,400.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 10.02.2021
หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์

หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์

23,968.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซันโค ไฟร์ เอ็นจิเนียริ่ ง บจก.ซันโค ไฟร์ เอ็นจิเนียริ่ ง สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 22,400.00 บาท ราคา 22,400.00 บาท มีบริ การจัดส่ง
5,564.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) สินค้ามีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 5,564.00 บาท ราคา 5,564.00 บาท มาตรฐานที่ กฟภ. กาหนด

เลขที่เอกสาร 2000170594
ลว. 10.02.2021
เลขที่เอกสาร 2000190904
ลว. 16.02.2021

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน กุมภาพันธ์
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

15 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง

4,964.80

4,964.80 เฉพาะเจาะจง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

ส.วัสดุก่อสร้าง

ส.วัสดุก่อสร้าง

ราคา
16 จ้างซ่อมระบบ Fiber Optic

13,696.00

13,696.00 เฉพาะเจาะจง

18 จ้างทาสติ๊กเกอร์ ซีทรู ติดประตู

14,177.50
6,955.00

กระจก (Green Office)

540.00

20 ซ่อมแซมรถยนต์ 84-8516 สบ.

25,466.00

21 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง สับเปลี่ยน
มิเตอร์ เดือน ม.ค.2564

29,220.00

13,696.00

4,964.80
ร้าน DD computer

บาท ราคา

13,696.00

สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
บาท ท้องตลาด
ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
บาท มาตรฐานของ กฟภ.

14,177.50 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) สินค้ามีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 14,177.50 บาท ราคา 14,177.50 บาท มาตรฐานที่ กฟภ. กาหนด
6,955.00 เฉพาะเจาะจง

ไอเดียอิงค์แอน
ราคา

19 ซื้ อคียบ์ อร์ ด และเมาส์ (ผปบ.)

บาท ราคา

ร้าน DD computer
ราคา

17 ซ่อมแซมรถยนต์ 82-5426 สบ.

4,964.80

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

6,500.00

ไอเดียอิงค์แอน
บาท ราคา

6,500.00

ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2000192725
ลว. 16.02.2021
เลขที่เอกสาร 2000192972
ลว. 16.02.2021
เลขที่เอกสาร 2000193179
ลว. 16.02.2021
เลขที่เอกสาร 2000193832
ลว. 16.02.2021

540.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ ป บจก.เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ ป สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2000215004
ราคา
540.00
บาท ราคา
540.00
บาท ตามท้องตลาด
ลว. 19.02.2021
25,466.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) สินค้ามีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 25,466.00 บาท ราคา 25,466.00 บาท มาตรฐานที่ กฟภ. กาหนด

เลขที่เอกสาร 2000215099

29,220.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ

เลขที่เอกสาร 2000215515

ราคา

29,220.00

นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

บาท ราคา

29,220.00

บาท กฟภ. กาหนด

ลว. 19.02.2021
ลว. 19.02.2021

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน กุมภาพันธ์
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

22 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง

2,247.00

(ปลัก๊ พ่วงสนาม)

23 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง (ผกส.)
24 ค่าหมึกพิมพ์ 4 ตลับ
25 จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิ ด

984.40
49,220.00
3,809.20

สานักงาน

26 จัดซื้ อถ่านไฟฉาย,สายรัดสายไฟ
27 จัดซื้ อตรายาง
28 จัดซื้ อวัสดุสานักงาน

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

ส.วัสดุก่อสร้าง
ส.วัสดุก่อสร้าง
สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
ราคา 2,247.00 บาท ราคา 2,247.00 บาท ท้องตลาด
984.40 เฉพาะเจาะจง
ส.วัสดุก่อสร้าง
ส.วัสดุก่อสร้าง
สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
ราคา
984.40
บาท ราคา
984.40
บาท ท้องตลาด
49,220.00 เฉพาะเจาะจง
UP.Service
UP.Service
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 49,220.00 บาท ราคา 49,220.00 บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว
2,247.00 เฉพาะเจาะจง

3,809.20 เฉพาะเจาะจง

ร้าน DD computer
ราคา

3,809.20

ร้าน DD computer
บาท ราคา

3,809.20

ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2000215780
ลว. 19.02.2021
เลขที่เอกสาร 2000215832
ลว. 19.02.2021
เลขที่เอกสาร 2000229400
ลว. 23.02.2021
เลขที่เอกสาร 2000229468
ลว. 23.02.2021

888.10

888.10 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ยินดีเครื่ องเขียน จากัด บริ ษทั ยินดีเครื่ องเขียน จากัด สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000229788
ราคา
888.10
บาท ราคา
888.10
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 23.02.2021

1,423.10

1,423.10 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ยินดีเครื่ องเขียน จากัด บริ ษทั ยินดีเครื่ องเขียน จากัด สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000229903
ราคา 1,423.10 บาท ราคา 1,423.10 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 23.02.2021

12,864.61

12,864.61 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ยินดีเครื่ องเขียน จากัด บริ ษทั ยินดีเครื่ องเขียน จากัด สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000230522
ราคา 12,864.61 บาท ราคา 12,864.61 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 23.02.2021

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน กุมภาพันธ์
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

29 จัดซื้ อกล่องรับฟังความคิดเห็น
ด้านสิ่ งแวดล้อม Green Office

535.00

30 จ้างทาเสื้ อโปโลโครงการ Green

20,372.80

Office

31 จ้างซ่อมเครื่ อง Printer (ผกส.)

5,885.00

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

2,439.60

สเปรย์ (COVID19)

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

535.00 เฉพาะเจาะจง นางปรมาพร เจริ ญอุดมชัย นางปรมาพร เจริ ญอุดมชัย สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา
500.00
บาท ราคา
500.00
บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว

5,885.00 เฉพาะเจาะจง

UP.Service
5,885.00

บาท ราคา

UP.Service
5,885.00

ผลงานมีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท

749.00

749.00 เฉพาะเจาะจง

34 จัดซื้ ออุปกรณ์ตอ่ พ่วง

880.00

880.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ยูนิต้ ี ไอที ซิสเต็ม จากัด บริ ษทั ยูนิต้ ี ไอที ซิสเต็ม จากัด สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา
880.00
บาท ราคา
880.00
บาท ราคาตามท้องตลาด

35 จ้างงานติดตั้งบ่อซึม
ก.1 นงค(กส) ลว. 2 ม.ค.64

99,510.00

เลขที่เอกสาร 2000232901
ลว. 23.02.2021

2,439.60 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ยินดีเครื่ องเขียน จากัด บริ ษทั ยินดีเครื่ องเขียน จากัด สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000237057
ราคา 2,439.60 บาท ราคา 2,439.60 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 24.02.2021

33 จ้างทาผ้าใบปิ ดกระเช้าไฟ
เบอร์กลาส
คอมพิวเตอร์

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2000230759
ลว. 23.02.2021

20,372.80 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภรณ์ทิพย์ สัญญะชิต น.ส.ภรณ์ทิพย์ สัญญะชิต ผลงานมีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2000231061
ราคา 19,040.00 บาท ราคา 19,040.00 บาท ตามท้องตลาด
ลว. 23.02.2021
ราคา

32 จัดซื้ อเจลล้างมือ, แอลกอฮอล์

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

99,510.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพิชิตเบาะยนต์
ร้านพิชิตเบาะยนต์
ผลงานมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา
700.00
บาท ราคา
700.00
บาท อยูใ่ นพื้นที่

เลขที่เอกสาร 2000241725
ลว. 25.02.2021
เลขที่เอกสาร 2000241891,2000241991
ลว. 25.02.2021

น.ส.ณัชชา พึ่งจิตร์
น.ส.ณัชชา พึ่งจิตร์
ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001819368
ราคา 93,000.00 บาท ราคา 93,000.00 บาท กาหนด
วันที่ 01.02.2021

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน กุมภาพันธ์
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
36 จัดซื้ อพัสดุเข้างาน จานวน 2
รายการ
ก.1 นงค(กส) ลว. 4 ก.พ.64

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง
7,404.40

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
ส.วัสดุก่อสร้าง
7,404.40 เฉพาะเจาะจง
ส.วัสดุก่อสร้าง
ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001824307
ราคา 7,062.00 บาท ราคา 7,062.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
วันที่ 09.02.2021
รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

