แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 กันยายน 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
1 ค่าเชื้ อเพลิงพาหนะ

2 ค่าซ่อมรถยนต์ บล 1301

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

117,846.92

117,846.92 เฉพาะเจาะจง

DB Petroleum CO.,LTD

6,206.00
2,968.00

2,968.00 เฉพาะเจาะจง

4 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ไอเดีย อิงค์ แอน

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

1,000.00

ไอเดีย อิงค์ แอน
บาท ราคา

นายวีระศักดิ์ รัตนะอาษา

6,534.00

ราชการ

7 ค่าจ้างเหมาจดหน่วยมิเตอร์
เดือน ส.ค.64

171,024.41

ลว.13.09.2021,14.09.2021
เลขที่เอกสาร 2001109305
ลว. 02.09.2021

1,000.00

สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001109597
ลว. 02.09.2021
บาท กาหนด

นายวีระศักดิ์ รัตนะอาษา ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
มาตรฐานของ กฟภ.
2,000.00

เลขที่เอกสาร 2001122427
ลว. 6.09.2021

นายวิวฒั น์ อินทรโชติ

นายวิวฒั น์ อินทรโชติ

6,534.00

6,534.00

ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่เอกสาร 2001123005
ลว. 6.09.2021

171,024.41 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
มาตรฐานของ กฟภ.
171,024.41
171,024.41

เลขที่เอกสาร 2200007649
ลว. 6.09.2021

2,000.00
6 ค่าจ้างแจ้งค่าไฟรายใหญ่และ

DB Petroleum CO.,LTD มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2100274057, 2100275894

บจก.อัพไลน์ เทคโนโลยี บจก.อัพไลน์ เทคโนโลยี สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001109574
ราคา 2,968.00 บาท ราคา 2,968.00 บาท กาหนด
ลว. 02.09.2021
ราคา

2,000.00

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

ราคา 117,846.92 บาท ราคา 117,846.92 บาท
6,206.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 6,206.00 บาท ราคา 6,206.00 บาท มาตรฐานของ กฟภ.

3 ค่าถุงมือยางและถุงมือหนัง
แรงต่า

5 ค่าจ้างทาสวน

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

6,534.00 เฉพาะเจาะจง

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 กันยายน 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
8 ค่าจ้างส่งหนังสื อแจ้งเตือนค่า

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง
48,896.33

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

48,896.33 เฉพาะเจาะจง

บจก.บี.บี.ดี.

บจก.บี.บี.ดี.

ไฟฟ้าเดือนก.ค.64

9 ค่าถ่ายเอกสารเดือนส.ค.64
10 ค่าเปลี่ยนน้ ามันเครื่ อง84-8516
11 ซื้ อชุด PPE
12 ค่าจ้างเหมาจดหน่วยมิเตอร์
เดือน ส.ค.64
13 ค่าน้ ามันเลื่อยโซ่ตดั ต้นไม้
14 ค่าจ้างทาแผ่นพับแสดงข้อมูล
บริ การลูกค้า

ราคา
2,675.00
11,449.00
3,210.00
16,182.00

48,896.33

บาท ราคา

48,896.33

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 5200144878
ลว. 07.09.2021

หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์
หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์ สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ.
กาหนด
2,675.00
2,675.00
11,449.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
มาตรฐานของ กฟภ.
11,449.00
11,449.00
3,210.00 เฉพาะเจาะจง
บจก.ทีมเซฟตี้เซลส์
บจก.ทีมเซฟตี้เซลส์
สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ.
ราคา 3,210.00 บาท ราคา 3,210.00 บาท กาหนด

เลขที่เอกสาร 2001148932
ลว. 10.09.2021
เลขที่เอกสาร 2001149372
ลว. 10.09.2021
เลขที่เอกสาร 2001165215
ลว. 14.09.2021

16,182.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 16,182.00 บาท ราคา 16,182.00 บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่เอกสาร 5200151370
ลว. 16.09.2021

2,675.00 เฉพาะเจาะจง

441.00

441.00 เฉพาะเจาะจง

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ดุสิตาปิ โตรเลียม
หจก.ดุสิตาปิ โตรเลียม สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 22001175159
ราคา
441.00
บาท ราคา
441.00
บาท กาหนด
ลว. 16.09.2021
นายมานะ เกตุไชย
ราคา

1,000.00

นายมานะ เกตุไชย
บาท ราคา

1,000.00

ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่เอกสาร 2001175508
ลว. 16.09.2021

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 กันยายน 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
15 ค่าวัสดุสานักงาน

16 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสานักงาน

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง
6,134.31

342.40

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
6,134.31 เฉพาะเจาะจง บจก.ยินดีเครื่ องเขียน
บจก.ยินดีเครื่ องเขียน สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001191048
ราคา 6,134.31 บาท ราคา 6,134.31 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 20.09.2021
342.40 เฉพาะเจาะจง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

บจก.ยินดีเครื่ องเขียน

บจก.ยินดีเครื่ องเขียน

ราคา
17 ค่าวัสดุสานักงาน

3,894.80

3,894.80 เฉพาะเจาะจง

6,006.98

6,006.98 เฉพาะเจาะจง

20 ค่าไฟฉาย

22,400.00
2,050.00
1,152.00

บาท ราคา

6,006.98

3,894.80
บจก.ยู.เอฟ.ไอ

บาท ราคา

6,006.98

สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001191303
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 20.09.2021
สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001191455
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 20.09.2021

22,400.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ทีซีเค อินโนเวชัน่ ซี สเท็ม บจก.ทีซีเค อินโนเวชัน่ ซี สเท็ม ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 22,400.00 บาท ราคา 22,400.00 บาท มาตรฐานของ กฟภ.
2,050.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านจิรมาศไฟฟ้า
ราคา

21 ค่าอุปกรณ์ซ่อมแซมอาคาร

3,894.80

342.40

บจก.ยินดีเครื่ องเขียน

บจก.ยู.เอฟ.ไอ
ราคา

19 ค่าจ้างซ่อมระบบเครื อข่าย

บาท ราคา

บจก.ยินดีเครื่ องเขียน
ราคา

18 ค่าน้ าดื่ม

342.40

สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001191200
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 20.09.2021

2,050.00

ร้านจิรมาศไฟฟ้า
บาท ราคา

2,050.00

เลขที่เอกสาร 2001191617
ลว. 20.09.2021

สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001199348
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 21.09.2021

1,152.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001223380
ราคา 1,152.00 บาท ราคา 1,152.00 บาท กาหนด
ลว. 28.09.2021

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 กันยายน 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
22 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
23 ค่าหมึกพิมพ์
24 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง
6,700.00
43,763.00
4,183.70

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
6,700.00 เฉพาะเจาะจง
สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001223766
ไอเดีย อิงค์ แอน
ไอเดีย อิงค์ แอน
่
ราคา 6,700.00 บาท ราคา 6,700.00 บาท กาหนด อยูในพื้นที่
ลว. 28.09.2021
43,763.00 เฉพาะเจาะจง
UP.SERVICE
สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001224001
UP.SERVICE
ราคา 43,763.00 บาท ราคา 43,763.00 บาท กาหนด
ลว. 28.09.2021
รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

ส.วัสดุก่อสร้าง

ส.วัสดุก่อสร้าง

4,183.70 เฉพาะเจาะจง
ราคา

25 จัดซื้ อหน้ากากอนามัย

6,210.00

6,210.00 เฉพาะเจาะจง

1,080.00

1,080.00 เฉพาะเจาะจง

เปลี่ยนสายแรงสู งไลน์ มาบ
โพธิ์ -วัดระเขน

313,798.81

6,210.00

313,798.81 เฉพาะเจาะจง

1,080.00

บาท ราคา

293,269.92

6,210.00
ร้านสงวนทรัพย์

บาท ราคา

นายบุญรอด ชูมก
ราคา

4,183.70
ร้านสงวนทรัพย์

ร้านสงวนทรัพย์
ราคา

27 จ้างเหมาปรับปรุ งระบบจาหน่าย

บาท ราคา

ร้านสงวนทรัพย์
ราคา

26 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสานักงาน

4,183.70

1,080.00
นายบุญรอด ชูมก

บาท ราคา

293,269.92

สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001228236
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 29.09.2021
สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001230986
กาหนด
บาท
ลว. 29.09.2021
สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001231014
กาหนด
บาท
ลว. 29.09.2021
ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001940581
วันที่ 27.09.2021

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 กันยายน 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
28 จ้างเหมาปรับปรุ งระบบจาหน่าย

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง
134,454.62

นายบุญรอด ชูมก

นายบุญรอด ชูมก

248,751.17 เฉพาะเจาะจง

เปลี่ยนอุปกรณ์หวั เสา ไลน์โสสุ
โก้

30 จัดซื้ อพัสดุเข้างานปรับปรุ ง

261,963.62

261,963.62 เฉพาะเจาะจง

การเกษตรลาลูกกา

แค-ตลาดเทศบาลหนองแค

73,164.00

73,164.00 เฉพาะเจาะจง

232,477.17

28,124.00

259,225.74

บาท ราคา

73,055.75

232,477.17
ส.วัสดุก่อสร้าง

บาท ราคา

28,124.00

บาท

หจก.ธูปสู ง วิศวกรรม แอน
เซอร์วิส

บาท ราคา

หจก.ธูปสู ง วิศวกรรม แอน
เซอร์วิส

ราคา

125,658.52
นายบุญรอด ชูมก

หจก.ธูปสู ง วิศวกรรม แอน
เซอร์วิส

ราคา
32 จ้างเหมาขยายเขต กฟอ.หนอง

บาท ราคา

ส.วัสดุก่อสร้าง

30,092.68 เฉพาะเจาะจง
ราคา

31 จ้างเหมาขยายเขต กลุ่มสหกรณ์

125,658.52
นายบุญรอด ชูมก

ราคา
30,092.68

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001940531
วันที่ 27.09.2021

134,454.62 เฉพาะเจาะจง
ราคา

248,751.17

ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
บาท มาตรฐานของ กฟภ.

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

เปลี่ยนสาย วัดระเขน-เจริ ญใจ

29 จ้างเหมาปรับปรุ งระบบจาหน่าย

ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001940554
วันที่ 27.09.2021

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

259,225.74

73,055.75

สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001928585
กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
วันที่ 2.09.2021
ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001930866
วันที่ 7.09.2021

ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001930841
วันที่ 7.09.2021

บาท

หจก.ธูปสู ง วิศวกรรม แอน
เซอร์วิส

บาท ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

บาท

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 กันยายน 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
33 จ้างซ่อมบารุ งรถยนต์ ทะเบียน

74,204.50

74,204.50 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 74,204.50 บาท ราคา 74,204.50 บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001933012
วันที่ 10.09.2021

8,025.00

8,025.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 8,025.00 บาท ราคา 8,025.00 บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001937949
วันที่ 21.09.2021

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

82-5426

34 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-5426
35 จัดซื้ อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง

29,906.50

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ส.วัสดุก่อสร้าง

29,906.50 เฉพาะเจาะจง
ราคา

36 จ้างซ่อมแซมท่อประปา

20,330.00

20,330.00 เฉพาะเจาะจง

151,364.93

151,364.93 เฉพาะเจาะจง

หนองไข่น้ า (สุ สานจีน)

38 จ้างเหมาตัดต้นไม้ฟีดเดอร์ 5

243,081.73 เฉพาะเจาะจง

232,264.72

19,000.00
141,462.55

232,264.72 เฉพาะเจาะจง

212,317.00
202,869.00

19,000.00
นายบุญรอด ชูมก

บาท ราคา

สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001939635
วันที่ 23.09.2021
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่

141,462.55

ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่ใบสัง่ ซื้ อ/จ้าง 3001940381
วันที่ 27.09.2021

ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001942355
วันที่ 29.09.2021

นายจรัญ น้อยจังหรี ด

บาท ราคา

น.ส.อารี ยา วงษ์ที
ราคา

29,906.50

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

นายประฑูรย์ แช่มฟัก

บาท ราคา

นายจรัญ น้อยจังหรี ด
ราคา

39 จ้างเหมาตัดต้นไม้ฟีดเดอร์ 9

บาท ราคา

นายบุญรอด ชูมก
ราคา

243,081.73

29,906.50

ส.วัสดุก่อสร้าง

นายประฑูรย์ แช่มฟัก
ราคา

37 จ้างเหมางานหม้อแปลง ม.7 ต.

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

212,317.00
น.ส.อารี ยา วงษ์ที

บาท ราคา

202,869.00

ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001928430
วันที่ 2.09.2021

ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001928839
วันที่ 2.09.2021

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 กันยายน 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
40 จ้างเหมาปรับปรุ งหม้อแปลง
(ธุรกิจเสริ ม)

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

3,002.91

3,002.91 เฉพาะเจาะจง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
บาท มาตรฐานของ กฟภ.

บจก.พีทีเอ็นจิเนียริ่ งแอนด์เจนเนอรัล บจก.พีทีเอ็นจิเนียริ่ งแอนด์เจนเนอรัล

ราคา

2,461.00

บาท ราคา

2,461.00

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001933079
วันที่ 10.09.2021

