แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
1 ค่าเชื้ อเพลิงพาหนะ
2 ค่าแว่นตานิรภัย
3 ค่าถ่ายเอกสาร

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง
137,072.86

5,778.00
2,675.00

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
137,072.86 เฉพาะเจาะจง DB Petroleum CO.,LTD DB Petroleum CO.,LTD มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่เอกสาร 3100174043,2100174054
ลว.14.06.2021
ราคา 137,072.86 บาท ราคา 137,072.86 บาท
บจก.เอสโก้ พรี เมี่ยม
นายวิวฒั น์ อินทรโชติ สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000678703
5,778.00 เฉพาะเจาะจง
ลว. 01.06.2021
ราคา 5,778.00 บาท ราคา 5,778.00 บาท กาหนด
2,675.00 เฉพาะเจาะจง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์

หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์

ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่เอกสาร 2000695170

นายวีระศักดิ์ รัตนะอาษา
นายวีระศักดิ์ รัตนะอาษา ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 2,000.00 บาท ราคา 2,000.00 บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่เอกสาร 2000695270
ลว. 04.06.2021

ราคา
4 ค่าจ้างบารุ งรักษาสวน
5 ค่าน้ าดื่มเดือนพ.ค.64
6 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์

2,140.00

2,140.00 เฉพาะเจาะจง

6,195.30

6,195.30 เฉพาะเจาะจง

428.00

428.00 เฉพาะเจาะจง

33,063.00

บาท ราคา

บจก.ยู.เอฟ.ไอ
ราคา

6,195.30

ร้านไอเดียอิงค์แอน
ราคา

7 ค่าซ่อมแซมรถยนต์84-8516

2,675.00

400.00

2,675.00

บจก.ยู.เอฟ.ไอ
บาท ราคา

6,195.30

ร้านไอเดียอิงค์แอน
บาท ราคา

400.00

ลว. 04.06.2021

สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000710485
ลว. 08.06.2021
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000710580
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 08.06.2021

33,063.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 33,063.00 บาท ราคา 33,063.00 บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่เอกสาร 2000721162
ลว. 10.06.2021

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

8 ค่าส่งใบแจ้งเตือน

49,626.60

49,626.60 เฉพาะเจาะจง

9 ค่าน้ ามันเลื่อยโซ่

420.80

420.80 เฉพาะเจาะจง

2,311.20

2,311.20 เฉพาะเจาะจง

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง

10 ค่าวัสดุสนง.

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
บจก.บี.บี.ดี.
ราคา 49,626.60

2,493.10

2,493.10 เฉพาะเจาะจง

12 ค่าเจลแอลกอร์ฮอร์

4,708.00

4,708.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.ยินดีเครื่ องเขียน

642.00

642.00 เฉพาะเจาะจง

9,630.00

2,311.20

บจก.ยินดีเครื่ องเขียน

บาท ราคา

บจก.ยินดีเครื่ องเขียน
4,708.00

2,311.20

สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000746084
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 15.06.2021

642.00

บจก.ยินดีเครื่ องเขียน

บาท ราคา

บจก.ยินดีเครื่ องเขียน
ราคา

14 ค่าน้ ามันเกียร์

ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
บาท มาตรฐานของ กฟภ.

บจก.ยินดีเครื่ องเขียน
บจก.ยินดีเครื่ องเขียน สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000746265
ราคา 2,493.10 บาท ราคา 2,493.10 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 15.06.2021
ราคา

13 ค่าถุงมือแพทย์

บจก.บี.บี.ดี.
บาท ราคา 49,626.60

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 5200089692
ลว. 11.06.2021

หจก.ดุสิตาปิ โตรเลียม
หจก.ดุสิตาปิ โตรเลียม สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2100174126
ราคา
420.80
บาท ราคา
420.80
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 14.06.2021

ราคา
11 ค่าวัสดุสนง.

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

4,708.00

สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000746807
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 15.06.2021

บจก.ยินดีเครื่ องเขียน

บาท ราคา

642.00

สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000746634
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 15.06.2021

9,630.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 9,630.00 บาท ราคา 9,630.00 บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่เอกสาร 2000747376
ลว. 15.06.2021

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
15 ค่าซ่อมเครื่ องปรับอากาศ

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

2,942.50

2,942.50 เฉพาะเจาะจง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

17 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
18 ค่าติดตั้งมิเตอร์ เดือน พ.ค.
2564
19 ค่าวัสดุสานักงาน

535.00
2,204.20
30,410.00

535.00 เฉพาะเจาะจง

171.20

2,750.00

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2000747661
ลว. 15.06.2021

สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000747925
่
ราคา
535.00
บาท ราคา
535.00
บาท กาหนด อยูในพื้นที่
ลว. 15.06.2021
2,204.20 เฉพาะเจาะจง บจก.ยินดีเครื่ องเขียน
บจก.ยินดีเครื่ องเขียน สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000748197
ราคา 2,204.20 บาท ราคา 2,204.20 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 15.06.2021
บจก.ยินดีเครื่ องเขียน

30,410.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ

5,340.37 เฉพาะเจาะจง

171.20 เฉพาะเจาะจง

30,410.00

นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 5200093275
บาท ราคา 30,410.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 16.06.2021

บจก.ยินดีเครื่ องเขียน
ราคา

20 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสานักงาน

ร้านภาณุกร แอร์เซอร์วิส ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
บาท ราคา 2,750.00 บาท มาตรฐานของ กฟภ.

บจก.ยินดีเครื่ องเขียน

ราคา
5,340.37

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

ร้านภาณุกร แอร์เซอร์วิส
ราคา

16 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

5,340.37

บาท ราคา

บจก.ยินดีเครื่ องเขียน
ราคา

171.20

บจก.ยินดีเครื่ องเขียน
5,340.37

สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000762269
กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
บาท
ลว. 16.06.2021

บจก.ยินดีเครื่ องเขียน

บาท ราคา

171.20

บาท

สินค้ามีคุณภาพ เป็ นไปตาม
มาตรฐานที่ กฟภ. กาหนด

เลขที่เอกสาร 2000762438
ลว. 16.06.2021

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
21 ค่ากระดาษพิมพ์ใบเสร็ จและ

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง
20,820.06

หนังสื อแจ้งค่าไฟฟ้า

22 ค่าซื้ อเสื้ อสะท้อนแสง

21,186.00

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
20,820.06 เฉพาะเจาะจง บจก.เพอร์เฟค อินเตอร์
บจก.เพอร์เฟค อินเตอร์ สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000762623
ราคา 20,820.06 บาท ราคา 20,820.06 บาท กาหนด
ลว. 16.06.2021
21,186.00 เฉพาะเจาะจง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

บจก.ทีมเซฟตี้เซลส์

บจก.ทีมเซฟตี้เซลส์

ราคา
23 ค่าซื้ อหมวกนิรภัย

2,396.80

25 จัดซื้ อตลับหมึกและดรั้ม

4,494.00
17,815.50

11,556.00

2,396.80

21,186.00
บจก.เอสโก้ พรี เมี่ยม

บาท ราคา

2,396.80

สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000795542
กาหนด
บาท
ลว. 23.06.2021

4,494.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ(สาขาสระบุรี) บจก.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ(สาขาสระบุรี) สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000807846
ราคา 4,065.00 บาท ราคา 4,065.00 บาท กาหนด
ลว. 05.06.2021
17,815.50 เฉพาะเจาะจง

UP.Servece
ราคา

26 จัดซื้ อเข็มเข็มนิรภัยปี นเสา

บาท ราคา

บจก.เอสโก้ พรี เมี่ยม

2,396.80 เฉพาะเจาะจง
ราคา

24 จัดซื้ อถังขยะ(Green Office)

21,186.00

สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000791486
บาท กาหนด
ลว. 22.06.2021

11,556.00 เฉพาะเจาะจง

17,815.50

UP.Servece

สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด

เลขที่เอกสาร 2000807957

บจก.อัพไลน์ เทคโนโลยี สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตามที่ กฟภ.กาหนด
บาท ราคา 11,556.00 บาท

เลขที่เอกสาร 2000812355

บาท ราคา

บจก.อัพไลน์ เทคโนโลยี
ราคา

11,556.00

17,815.50

ลว. 25.06.2021

ลว. 28.06.2021

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
27 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์

28 จัดซื้ อสายกันตก

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง
428.00

10,914.00

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
428.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านไอเดียอิงค์แอน
ร้านไอเดียอิงค์แอน
ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000818223
กาหนด
ราคา
400.00
บาท ราคา
400.00
บาท
ลว. 29.06.2021
รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

10,914.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.อัพไลน์ เทคโนโลยี
ราคา

29 ค่าจัดซื้ อพัสดุเข้างาน 5 รายการ

20,158.80
2,461.00

2,461.00 เฉพาะเจาะจง

41,837.00

41,837.00 เฉพาะเจาะจง

ประกอบมิเตอร์

32 จัดซื้ อพัสดุเข้างาน 1 รายการ

2,461.00

นายบุญเลิศ บุญสาน
ราคา

2,247.00

18,618.00

ส.วัสดุก่อสร้าง
บาท ราคา

18,618.00

สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด

เลขที่เอกสาร 2000818326
ลว. 29.06.2021
เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001883580
ลว. 09.06.2021

บจก.พีที เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ เจนเนอรัล เซอร์วิส บจก.พีที เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ เจนเนอรัล เซอร์วิส

ราคา
31 จ้างเหมาปรับปรุ งอุปกรณ์

10,914.00

บจก.อัพไลน์ เทคโนโลยี สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท ราคา 10,914.00 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด

ส.วัสดุก่อสร้าง

20,158.80 เฉพาะเจาะจง
ราคา

30 จ้างบารุ งรักษาหม้อแปลง

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

39,100.00

บาท ราคา

นายบุญเลิศ บุญสาน
บาท ราคา

ส.วัสดุก่อสร้าง

2,247.00 เฉพาะเจาะจง
ราคา

2,140.00

2,461.00

39,100.00
ส.วัสดุก่อสร้าง

บาท ราคา

2,140.00

ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001857782
วันที่ 1.06.2021
บาท กาหนด
ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001883874
วันที่ 09.06.2021
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001885901
บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด อยูใ่ นพื้นที่ วันที่ 11.06.2021

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

33 จัดซื้ อเครื่ องมือเครื่ องใช้

53,093.40

53,093.40 เฉพาะเจาะจง

บจก.อัพไลน์ เทคโนโลยี

บารุ งรักษาหม้อแปลง 2 รายการ

34 จ้างบารุ งรักษาหม้อแปลง

ราคา
33,048.60

33,048.60 เฉพาะเจาะจง

53,093.40

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

บจก.อัพไลน์ เทคโนโลยี สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท ราคา 53,093.40 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด

บจก.พีที เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ เจนเนอรัล เซอร์วิส บจก.พีที เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ เจนเนอรัล เซอร์วิส

ราคา

31,693.40

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

บาท ราคา

31,693.40

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่ใบสัง่ ซื้ อ/จ้าง 3001895135
วันที่ 29.06.2021

ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001895627
วันที่ 29.06.2021
บาท กาหนด

