แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
1 ค่าเชื้ อเพลิงพาหนะ

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

151,049.75

151,049.75 เฉพาะเจาะจง

DB Petroleum CO.,LTD

39,162.00

3 ค่าติดตั้งตูค้ วบคุมการเปิ ด-ปิ ด
เครื่ องปรับอากาศ

17,280.50

17,280.50 เฉพาะเจาะจง

2,140.00

2,140.00 เฉพาะเจาะจง

2,675.00

2,675.00 เฉพาะเจาะจง

5 ค่าถ่ายเอกสารประจาเดือนมิ .ย.64

6,538.00

ราชการ

7 ค่าจัดซื้ อน้ ามันเลื่อยโซ่ตดั ต้นไม้

443.30

DB Petroleum CO.,LTD มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ลว. 01.07.2021
เลขที่เอกสาร 2000836597
ลว. 02.07.2021

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

เลขที่เอกสาร 2000838217
ลว. 02.07.2021

นายวีระศักดิ์ รัตนะอาษา
ราคา

2,000.00

หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์
2,675.00

หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์

บาท ราคา

2,675.00

ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
บาท มาตรฐานของ กฟภ.

นายวิวฒั น์ อินทรโชติ
นายวิวฒั น์ อินทรโชติ ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
มาตรฐานของ กฟภ.
6,538.00
6,538.00
443.30 เฉพาะเจาะจง หจก.ดุสิตาปิ โตรเลียม
หจก.ดุสิตาปิ โตรเลียม สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ.
ราคา
443.30
บาท ราคา
443.30
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่

6,538.00 เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2100205884,
2100205880,2000942642
ลว.12.07.2021,22.07.2021
เลขที่เอกสาร 2000831285

นายเอกพจน์ บุญช่วย
นายเอกพจน์ บุญช่วย ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 16,150.00 บาท ราคา 16,150.00 บาท มาตรฐานของ กฟภ.

ราคา
6 ค่าจ้างแจ้งค่าไฟรายใหญ่และ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

ราคา 151,049.75 บาท ราคา 151,049.75 บาท
39,162.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 39,162.00 บาท ราคา 39,162.00 บาท มาตรฐานของ กฟภ.

2 ค่าซ่อมระบบน้ ามันและแอร์
รถยนต์

4 ค่าจ้างทาสวน

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

เลขที่เอกสาร 2000838276
ลว. 02.07.2021
เลขที่เอกสาร 2000856497
ลว. 6.07.2021
เลขที่เอกสาร 2000863873
ลว. 07.07.2021

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
8 ค่าน้ าดื่มมิ.ย.64

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง
6,336.54

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
6,336.54 เฉพาะเจาะจง
บจก.ยู.เอฟ.ไอ
บจก.ยู.เอฟ.ไอ
สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000864092
ราคา 6,336.54 บาท ราคา 6,336.54 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 07.07.2021
รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

9 ค่าวัสดุอุปกรณ์ดา้ นช่าง

542.49

542.49 เฉพาะเจาะจง

10 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง

1,801.88

1,801.88 เฉพาะเจาะจง

ส.วัสดุก่อสร้าง
ส.วัสดุก่อสร้าง
สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000864227
ราคา
542.49
บาท ราคา
542.49
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 07.07.2021
ส.วัสดุก่อสร้าง
ราคา

11 ค่าโคมไฟสปอร์ ตไลท์พลังงาน

13 ค่าจ้างส่งใบแจ้งเตือนเดือน
พ.ค.64
14 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง

1,801.88

ส.วัสดุก่อสร้าง
บาท ราคา

1,801.88

สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 200201988
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 07.07.2021

4,173.00

4,173.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ยนตรกิจแมชีนเนอรี่ (1991) บจก.ยนตรกิจแมชีนเนอรี่ (1991) สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000864445
ราคา 4,173.00 บาท ราคา 4,173.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 07.07.2021

940.00

940.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป บจก.เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000873261
ราคา
940.00
บาท ราคา
940.00
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 09.07.2021

แสงอาทิตย์

12 ซื้ ออุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่ อง
คอมพิวเตอร์

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

44,867.78

44,867.78 เฉพาะเจาะจง
ราคา

3,210.00

3,210.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.บี.บี.ดี.

บจก.บี.บี.ดี.
44,867.78

บาท ราคา

นายเฉลิมชัย อรุ ณน้อย
ราคา

3,000.00

44,867.78

ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
บาท มาตรฐานของ กฟภ.

นายเฉลิมชัย อรุ ณน้อย

บาท ราคา

3,000.00

เลขที่เอกสาร 5200110033
ลว. 12.07.2021

สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000882782
บาท กาหนด
ลว. 12.07.2021

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
15 ค่าจ้างเหมาจดหน่วยมิเตอร์
เดือน มิ.ย. 64
16 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง
170,245.03
428.00

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

18 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ 84-8516
19 ค่าติดตั้งมิเตอร์ เดือน มิ.ย.2564

577.80
4,815.00
34,824.00

428.00 เฉพาะเจาะจง

คอมพิวเตอร์

1,100.00

ร้านไอเดียอิงค์แอน

ร้านไอเดียอิงค์แอน

577.80 เฉพาะเจาะจง

400.00

บาท ราคา

400.00

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2200005716
ลว. 12.07.2021

สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000887357
่
บาท กาหนด อยูในพื้นที่
ลว. 13.07.2021

สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000887609
่
ราคา
540.00
บาท ราคา
540.00
บาท กาหนด อยูในพื้นที่
ลว. 13.07.2021
4,815.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม เลขที่เอกสาร 2000888121
ราคา 4,815.00 บาท ราคา 4,815.00 บาท มาตรฐานของ กฟภ.
ลว. 13.07.2021
ร้าน พีเค ค้าถัง

ร้าน พีเค ค้าถัง

34,824.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ
ราคา

20 ค่าอุปกรณ์ตอ่ พ่วงเครื่ อง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

170,245.03 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 170,245.03 บาท ราคา 170,245.03 บาท มาตรฐานของ กฟภ.

ราคา
17 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

1,100.00 เฉพาะเจาะจง

34,824.00

นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 5200110939
บาท ราคา 34,824.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 13.07.2021

ร้านวิชาภัณฑ์
ราคา

1,100.00

ร้านวิชาภัณฑ์
บาท ราคา

1,100.00

สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000906690
กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
บาท
ลว. 15.07.2021

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
21 ค่าซ่อมรถ ทะเบียน 84-8516

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง
33,705.00

สระบุรี

22 จัดซื้ อชุด PPE ใช้สาหรับจด

5,039.70

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
33,705.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000906793
ราคา 33,705.00 บาท ราคา 33,705.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 15.07.2021
5,039.70 เฉพาะเจาะจง

หน่วยในพื้นที่เสี่ ยง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

บจก.เอสโก้ พรี เมี่ยม

บจก.เอสโก้ พรี เมี่ยม

ราคา

23 ค่าถุงมือยางและขวดสเปร์

4,660.00

4,660.00 เฉพาะเจาะจง

24 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสานักงาน

42.80

42.80 เฉพาะเจาะจง

10,646.50

10,646.50 เฉพาะเจาะจง

บจก.ยินดีเครื่ องเขียน

6,644.70

6,644.70 เฉพาะเจาะจง

สเปรย์

4,889.90

4,889.90 เฉพาะเจาะจง

42.80

บาท ราคา

10,646.50
6,644.70

ราคา

4,889.90

10,646.50

สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000916229
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 19.07.2021

บจก.ยินดีเครื่ องเขียน

บาท ราคา

บจก.ยินดีเครื่ องเขียน

42.80

สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000916127
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 19.07.2021

บจก.ยินดีเครื่ องเขียน

บาท ราคา

บจก.ยินดีเครื่ องเขียน
ราคา

27 ค่าแอลกอร์ ฮอลน้ าและขวด

5,039.70

บจก.ยินดีเครื่ องเขียน

บจก.ยินดีเครื่ องเขียน
ราคา

26 ค่าหน้ากากอนามัย

บาท ราคา

ร้านสงวนทรัพย์
ร้านสงวนทรัพย์
สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000907206
ราคา 4,660.00 บาท ราคา 4,660.00 บาท กาหนด
ลว. 15.07.2021
ราคา

25 ค่าวัสดุสานักงาน

5,039.70

สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000906965
บาท กาหนด
ลว. 15.07.2021

6,644.70

สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000916418
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 19.07.2021

บจก.ยินดีเครื่ องเขียน

บาท ราคา

4,889.90

สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000916514
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 19.07.2021

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
28 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการ

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง
1,200.00

โควิด-19

29 ค่ากล่องพลาสติกใส่ใบแจ้งค่า

48,150.00

ไฟฟ้า

30 ค่าถุงมือยางและถุงมือหนังแรงต่า

2,675.00

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
1,200.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านไอเดียอิงค์แอน
ร้านไอเดียอิงค์แอน
ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000918080
ราคา 1,200.00 บาท ราคา 1,200.00 บาท กาหนด
ลว. 19.07.2021
รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

48,150.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามพลาสแพค อินดัสเตรี ยล บจก.สยามพลาสแพค อินดัสเตรี ยล สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 48,150.00 บาท ราคา 48,150.00 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด
2,675.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.ทีมเซฟตี้เซลส์
ราคา

31 ค่าจ้างทาผ้าใบปิ ดกระเช้าไฟ

749.00

749.00 เฉพาะเจาะจง

เบอร์ กลาส

32 ค่ารองเท้าหนังปี นเสา

4,119.50 เฉพาะเจาะจง

6,858.70

6,858.70 เฉพาะเจาะจง

บาท ราคา

700.00

2,675.00
ร้านพิชิตเบาะยนต์

บาท ราคา

700.00

สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด

4,119.50

ร้าน UP.SERVICE
ราคา

6,858.70

บจก.อัพไลน์ เทคโนโลยี สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท ราคา 4,119.50 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด
ร้าน UP.SERVICE
บาท ราคา

6,858.70

เลขที่เอกสาร 2000932351
ลว. 21.07.2021
เลขที่เอกสาร 2000932531
ลว. 21.07.2021

ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000942493
บาท กาหนด
ลว. 22.07.2021

บจก.อัพไลน์ เทคโนโลยี
ราคา

33 ค่าหมึกพิมพ์

2,675.00

บจก.ทีมเซฟตี้เซลส์

ร้านพิชิตเบาะยนต์
ราคา

4,119.50

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

บาท

สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตามที่ กฟภ.กาหนด

เลขที่เอกสาร 2000944499
ลว. 22.07.2021
เลขที่เอกสาร 2000952577
ลว. 29.07.2021

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
34 ค่าขวดสเปรย์

35 จ้างเหมาปรับปรุ งอุปกรณ์

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง
330.00

43,928.85

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

43,928.85 เฉพาะเจาะจง

82-5426 จานวน 24 รายการ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

41,055.00

นายบุญเลิศ บุญสาน
บาท ราคา

41,055.00

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2000952733
ลว. 29.07.2021

ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001904743
วันที่ 16.07.2021
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่

32,528.00

32,528.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001900916
วันที่ 9.07.2021
ราคา 32,528.00 บาท ราคา 32,528.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่

34,133.00

34,133.00 เฉพาะเจาะจง

เขต จานวน 5 รายการ

38 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน

นายบุญเลิศ บุญสาน
ราคา

85-6524 จานวน 7 รายการ

37 จัดซื้ อพัสดุเข้างานปรับปรุ งขยาย

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

330.00 เฉพาะเจาะจง บจก.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย(กรุ งเทพ) บจก.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย(กรุ งเทพ) สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตามที่ กฟภ.กาหนด
ราคา
330.00
บาท ราคา
330.00
บาท

ประกอบมิเตอร์ ครั้งที่ 3

36 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ส.วัสดุก่อสร้าง
ราคา

89,612.50

32,314.00

ส.วัสดุก่อสร้าง
บาท ราคา

32,314.00

สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001907214
วันที่ 21.07.2021

89,612.50 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001904098
วันที่ 15.07.2021
ราคา 89,612.50 บาท ราคา 89,612.50 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่

