แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน เมษายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 เมษายน 2564

ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง
1 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ
2 ค่าจัดซื้ อถังขยะและถุงขยะ
3 ค่าจ้างแจ้งค่าไฟรายใหญ่และ
ราชการ

4 ค่าตรวจสภาพรถยนต์

วงเงินที่
จะซื้ อหรื อจ้ าง
128,742.38

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

128,742.38 เฉพาะเจาะจง DB Petroleum CO.,LTD DB Petroleum CO.,LTD มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ราคา 128,742.38 บาท ราคา 128,742.38 บาท

1,370.00

1,370.00 เฉพาะเจาะจง

6,480.00

6,480.00 เฉพาะเจาะจง

300.00

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้า
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้า สิ นค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 1,370.00 บาท ราคา 1,370.00 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด
นายวิวฒั น์ อินทรโชติ
ราคา

6,480.00

นายวิวฒั น์ อินทรโชติ

บาท ราคา

6,480.00

คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

บาท กฟภ. กาหนด

300.00 เฉพาะเจาะจง สถานตรวจรถเอกชน เหมราช สถานตรวจรถเอกชน เหมราช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ราคา

300.00

บาท ราคา

300.00

บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2100111545,2100111561
ลว.20.04.2021
เลขที่เอกสาร 2000420502
ลว. 02.04.2021
เลขที่เอกสาร 2000432537
ลว. 05.04.2021
เลขที่เอกสาร 2000435101
ลว. 07.04.2021

5 ค่าติดตั้งสวิตซ์กระตุก

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.ธนัชชา ศรี พรม
น.ส.ธนัชชา ศรี พรม สิ นค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
ราคา 9,600.00 บาท ราคา 9,600.00 บาท ท้องตลาด

6 ค่าป้ายแขวนประชาสัมพันธ์

2,100.00

2,100.00 เฉพาะเจาะจง

สิ นค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000435694
ร้ านไอเดียอิงค์แอน
ร้ านไอเดียอิงค์แอน
ราคา 2,100.00 บาท ราคา 2,100.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 07.04.2021

1,311.82

1,311.82 เฉพาะเจาะจง

สิ นค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000435861
ส.วัสดุก่อสร้ าง
ส.วัสดุก่อสร้ าง
ลว. 07.04.2021
ราคา 1,311.82 บาท ราคา 1,311.82 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่

สวิตซ์กระตุก

7 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง

เลขที่เอกสาร 2000435584
ลว. 07.04.2021

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน เมษายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 เมษายน 2564

ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซื้ อหรื อจ้ าง

8 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง

2,113.25

9 ค่ากระดาษ A4

2,584.05

10 ค่าถังดับเพลิง

10,111.50

11 ค่าส่ งหนังสื อแจ้งเตือนค่า
ไฟฟ้า

42,981.90

12 ค่าติดตั้งมิเตอร์ เดือนก.พ.2564

18,850.00

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง
เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป
สัญญาหรื อข้อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
สิ นค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000435935
2,113.25 เฉพาะเจาะจง
ส.วัสดุก่อสร้ าง
ส.วัสดุก่อสร้ าง
ราคา 2,113.25 บาท ราคา 2,113.25 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 07.04.2021
รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

2,584.05 เฉพาะเจาะจง

บจก.ยินดีเครื่ องเขียน
บจก.ยินดีเครื่ องเขียน สิ นค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000436149
ราคา 2,584.05 บาท ราคา 2,584.05 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 07.04.2021

10,111.50 เฉพาะเจาะจง บจก.ซันโค ไฟร์ เอ็นจิเนี ยริ่ ง บจก.ซันโค ไฟร์ เอ็นจิเนี ยริ่ ง สิ นค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 10,111.50 บาท ราคา 10,111.50 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด

เลขที่เอกสาร 2000439229

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
บาท ตามที่กฟภ.กาหนด

เลขที่เอกสาร 5200053951

42,981.90 เฉพาะเจาะจง

บจก.บี.บี.ดี
ราคา

13 ค่าถ่ายเอกสาร มี.ค. 2564

2,675.00

14 ค่าทาสวน

2,000.00

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

42,981.90

บจก.บี.บี.ดี
บาท ราคา

42,981.90

ลว. 07.04.2021
ลว. 09.04.2021

18,850.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชัย มานะสิ ทธิ์สิริ นายเฉลิมชัย มานะสิ ทธิ์ สิ ริ ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 5200054072
ราคา 18,850.00 บาท ราคา 18,850.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 09.04.2021
ราคามาตรฐาน และอยูใ่ นพื้นที่ เลขที่เอกสาร 2000450944
ราคา 2,675.00 บาท ราคา 2,675.00 บาท ที่ให้บริ การ
ลว. 09.04.2021
2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระศักดิ์ รัตนะอาษา นายวีระศักดิ์ รัตนะอาษา ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000451900
ราคา 2,000.00 บาท ราคา 2,000.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 09.04.2021
2,675.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์

หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน เมษายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 เมษายน 2564

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายมานะ เกตุไชย

นายมานะ เกตุไชย

2,568.00

ราคา 1,800.00 บาท ราคา 1,800.00
ลว. 09.04.2021
2,568.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ยินดีเครื่ องเขียน
บจก.ยินดีเครื่ องเขียน สิ นค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000452218
ราคา 2,568.00 บาท ราคา 2,568.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 09.04.2021

ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง
15 ค่าซื้ อกล่องข้าวรักษ์โลก
16 ค่าถุงมือแพทย์
17 ค่าจ้างเหมาจดหน่วยมิเตอร์
เดือน มี.ค.64

168,718.03

18 ค่าทากรอบป้ายอะคริ ลิคประชา

15,000.00

ราคา
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

มี.ค.64

20 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสนง.

513.60
4,173.00

สิ นค้ามีคุณภาพ ราคา
บาท มาตรฐานตามท้องตลาด

บาท ราคา

15,000.00

168,718.03
ไอเดียอิงค์แอน

บาท ราคา

15,000.00

เลขที่เอกสาร 2200002916

บาท มาตรฐานของ กฟภ.

ลว. 16.04.2021

สิ นค้ามีคุณภาพ เป็ นไปตาม
บาท มาตรฐานที่ กฟภ. กาหนด

เลขที่เอกสาร 2000479452
ลว. 20.04.2021

39,584.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชัย มานะสิ ทธิ์สิริ นายเฉลิมชัย มานะสิ ทธิ์ สิ ริ ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 5200058100
ลว. 22.04.2021
ราคา 39,584.00 บาท ราคา 39,584.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
513.60 เฉพาะเจาะจง

บจก.ยินดีเครื่ องเขียน
ราคา

21 ค่าจัดซื้อหน้ากากอนามัย

168,718.03
ไอเดียอิงค์แอน

ราคา
39,584.00

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

168,718.03 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม

สัมพันธ์ (Green Office)

19 ค่าจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์เดือน

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสา2000451999

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

วงเงินที่
จะซื้ อหรื อจ้ าง

4,173.00 เฉพาะเจาะจง

513.60

บาท ราคา

บจก.ยินดีเครื่ องเขียน
ราคา

4,173.00

สิ นค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000501681
ลว. 22.04.2021
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่

บจก.ยินดีเครื่ องเขียน
513.60

บจก.ยินดีเครื่ องเขียน

บาท ราคา

4,173.00

สิ นค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000501797
ลว. 22.04.2021
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน เมษายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 เมษายน 2564

ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง
22 ค่าอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่ อง

วงเงินที่
จะซื้ อหรื อจ้ าง
318.00

คอมพิวเตอร์

23 ค่าน้ ามันเลื่อยโซ่ตดั ต้นไม้

401.30

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

3,900.00

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

318.00 เฉพาะเจาะจง บจก.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุ งเทพ) บจก.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุ งเทพ) สิ นค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา
318.00
บาท ราคา
318.00
บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด
401.30 เฉพาะเจาะจง

หจก.ดุสิตาปิ โตรเลียม
ราคา

24 ร้านภานุกร แอร์เซอร์วิส

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

401.30

สิ นค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด

หจก.ดุสิตาปิ โตรเลียม

บาท ราคา

401.30

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2000502083
ลว. 22.04.2021
เลขที่เอกสาร 2000502430
ลว. 22.04.2021

ร้ านภาณุ กร แอร์ เซอร์ วิส ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000502940
ลว. 22.04.2021
บาท ราคา 3,900.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่

3,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้ านภาณุ กร แอร์ เซอร์ วิส
ราคา

3,900.00

25 ค่าจ้างฉี ดพ่นยาฆ่าเชื้อในสนง.

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์พนั ธ์พิษณุ เฉลยญาณ นายพงษ์พนั ธ์พิษณุ เฉลยญาณ ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000515993
ลว. 26.04.2021
ราคา 1,000.00 บาท ราคา 1,000.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่

26 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ (Green

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

Office)

27 ค่าบันไดไม้ไผ่

ร้ านไอเดียอิงค์แอน
ราคา

1,300.00
2,785.21

บาท ราคา

8,000.00

สิ นค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000516461
ลว. 26.04.2021
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่

นายกิตติพงษ์ สุ วรรณโชติ สิ นค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000516754
ลว. 26.04.2021
บาท ราคา 1,300.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่

1,300.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ์ สุ วรรณโชติ
ราคา

28 ค่าวัสดุสนง.

8,000.00

ร้ านไอเดียอิงค์แอน

2,785.21 เฉพาะเจาะจง

1,300.00

บจก.ยินดีเครื่ องเขียน
ราคา

2,785.21

สิ นค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000516843
ลว. 26.04.2021
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่

บจก.ยินดีเครื่ องเขียน

บาท ราคา

2,785.21

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน เมษายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 เมษายน 2564

ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซื้ อหรื อจ้ าง

29 ค่ารองเท้าหนังปี นเสา

10,440.00

30 ค่ากระเป๋ าใส่ถุงมือแรงสูง

2,354.00

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง
เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป
สัญญาหรื อข้อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
10,440.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อาร์ รัตน์ พรหมศร
น.ส.อาร์ รัตน์ พรหมศร สิ นค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000530288
ราคา 10,440.00 บาท ราคา 10,440.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 28.04.2021
รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

5,080.00

5,080.00 เฉพาะเจาะจง

สานักงาน

32 ค่าเครื่ องมือช่าง

890.00 เฉพาะเจาะจง

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

28,248.00

28,248.00 เฉพาะเจาะจง

600.00

เลขที่เอกสาร 2000530565

5,080.00

สิ นค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด

เลขที่เอกสาร 2000530655

สิ นค้ามีคุณภาพ เป็ นไปตาม
บาท มาตรฐานที่ กฟภ. กาหนด

เลขที่เอกสาร 2000530747

สิ นค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด

เลขที่เอกสาร 2000530843

บาท ราคา

890.00
3,000.00

600.00 เฉพาะเจาะจง

28,248.00

บาท ราคา

600.00

890.00
สระบุรี เรซิ่ น

บาท ราคา

3,000.00
UP.SERVECE

บาท ราคา

บมจ.ซี พี ออลล์
ราคา

5,080.00
น.ส.ปั ทมา สิ ริแสง

UP.SERVECE
ราคา

35 ค่าวัสดุสนง.

สิ นค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด

น.ส.ปั ทมา สิ ริแสง

สระบุรี เรซิ่ น
ราคา

34 ค่าหมึกพิมพ์และชุดดรั้ม

2,354.00

น.ส.ปั ทมา สิ ริแสง
ราคา

33 ค่าพระบรมฉายาลักษณ์

เลขที่เอกสาร 2000530454

น.ส.ปั ทมา สิ ริแสง
ราคา

890.00

บจก.อัพไลน์ เทคโนโลยี สิ นค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท ราคา 2,354.00 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด

2,354.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อัพไลน์ เทคโนโลยี
ราคา

31 ค่าอะไหล่ซ่อมแซมอาคาร

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

28,248.00
บมจ.ซี พี ออลล์

บาท ราคา

600.00

ลว. 28.04.2021
ลว. 28.04.2021
ลว. 28.04.2021
ลว. 28.04.2021
ลว. 28.04.2021

สิ นค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000537222
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 29.04.2021

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน เมษายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 เมษายน 2564

ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง
36 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์

วงเงินที่
จะซื้ อหรื อจ้ าง
1,203.35

37 จ้างปรับปรุ งระบบจาหน่าย
เลยอบต.โพสาวหาญ

66,307.14

38 จ้างปรับปรุ งระบบจาหน่าย
ม.10 อบต.สามบัณฑิตก่อน
วัดดอนพุทธา
39 จัดซื้ อเครื่ องกระตุกไฟฟ้า
หัวใจอัตโนมัติ AED

148,450.16

94,999.95

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง
เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป
สัญญาหรื อข้อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
สิ นค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000543062
1,203.35 เฉพาะเจาะจง
ไอเดียอิงค์แอน
ไอเดียอิงค์แอน
ราคา 1,100.00 บาท ราคา 1,100.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 30.04.2021
66,307.14 เฉพาะเจาะจง หจก.วณิ ชชา วอเตอร์ ฟิ ลเตอร์ หจก.วณิ ชชา วอเตอร์ ฟิ ลเตอร์ ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสัง่ ซื้ อ/จ้าง 3001851705
วันที่ 01.04.2021
ราคา 65,939.82 บาท ราคา 65,939.82 บาท กาหนด
รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

148,450.16 เฉพาะเจาะจง หจก.วณิ ชชา วอเตอร์ ฟิ ลเตอร์ หจก.วณิ ชชา วอเตอร์ ฟิ ลเตอร์ ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001851715
วันที่ 01.04.2021
ราคา 147,677.12 บาท ราคา 147,677.12 บาท กาหนด
94,999.95 เฉพาะเจาะจง บจก.อัลติเมท พลัส ซัพพลาย บจก.อัลติเมท พลัส ซัพพลาย สิ นค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 93,625.00 บาท ราคา 93,625.00 บาท ราคาตามท้องตลาด

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001854219
วันที่ 07.04.2021

