แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน ตุลาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
1 ค่าเชื้ อเพลิงพาหนะ

2 ค่าจ้างเปลี่ยนน้ ามันเครื่ อง
รถยนต์ทะเบียน82-7510
3 ค่าจ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

166,998.57

166,998.57 เฉพาะเจาะจง

DB Petroleum CO.,LTD

7,757.50

ร้านกิตติคุณ รุ่ งเรื อง
ร้านกิตติคุณ รุ่ งเรื อง ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา
850.00
บาท ราคา
850.00
บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่เอกสาร 2001248961
ลว. 4.10.2021

4 ค่าวัสดุสานักงาน

7,170.00

7,170.00 เฉพาะเจาะจง

5 ค่าถ่ายเอกสารเดือนก.ย.64

2,675.00

2,675.00 เฉพาะเจาะจง

ลว. 4.10.2021

ร้านตรายาง-นามบัตร
ร้านตรายาง-นามบัตร สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001261640
(โลตัสสระบุรี)
(โลตัสสระบุรี)
กาหนด
ลว. 6.10.2021
ราคา 7,170.00 บาท ราคา 7,170.00 บาท
หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์
ราคา

หนังสื อแจ้งเตือนเดือนส.ค.64

DB Petroleum CO.,LTD มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ลว.11.10.2021
เลขที่เอกสาร 2001248681

850.00 เฉพาะเจาะจง

45,148.65

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2100306147,2100306153

ราคา 166,998.57 บาท ราคา 166,998.57 บาท
7,757.50 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 7,757.50 บาท ราคา 7,757.50 บาท มาตรฐานของ กฟภ.

850.00

6 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกส่ง

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

45,148.65 เฉพาะเจาะจง
ราคา

2,675.00

หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์

บจก.บี.บี.ดี.

2,675.00
บจก.บี.บี.ดี.

45,148.65

45,148.65

ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่เอกสาร 2001261795
ลว. 6.10.2021

ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่เอกสาร 5200163201
ลว. 6.10.2021

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน ตุลาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
7 ค่าจ้างแจ้งค่าไฟรายใหญ่และ

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

6,504.00

6,504.00 เฉพาะเจาะจง

ราชการ

8 ค่าจ้างเหมาจดหน่วยมิเตอร์
เดือน ก.ย.64
9 ค่าจ้างดูแลสวนหย่อม

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

นายวิวฒั น์ อินทรโชติ

นายวิวฒั น์ อินทรโชติ

ราคา
171,539.94

2,000.00
1,150.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายวีระศักดิ์ รัตนะอาษา

1,150.00 เฉพาะเจาะจง

4,547.50

4,547.50 เฉพาะเจาะจง

1,485.00

1,485.00 เฉพาะเจาะจง

1,150.00

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

บาท ราคา

1,150.00
บจก.ยู.เอฟ.ไอ

4,547.50

4,547.50

ร้านกิตติคุณ รุ่ งเรื อง

ร้านกิตติคุณ รุ่ งเรื อง

ราคา

1,485.00

เลขที่เอกสาร 2200008515
ลว. 6.10.2021
เลขที่เอกสาร 2001269899
ลว. 7.10.2021

บจก.ไทยรุ่ งเรื องเภสัช

บจก.ยู.เอฟ.ไอ
ราคา

12 ค่าจ้างทาตะแกรงขาเหล็ก

2,000.00

บจก.ไทยรุ่ งเรื องเภสัช
ราคา

11 ค่าน้ าดื่ม

6,504.00

ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
บาท มาตรฐานของ กฟภ.

171,539.94 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
มาตรฐานของ กฟภ.
ราคา 171,539.94
171,539.94 บาท

ราคา
10 ค่ายาและเวชภัณฑ์ประจาสนง.

6,504.00

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2001262532
ลว. 6.10.2021

1,485.00

สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001270097
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 07.10.2021
สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001270333
บาท กาหนด
ลว. 07.10.2021
ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่เอกสาร 2001285217
ลว. 12.10.2021

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน ตุลาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
13 ค่ารองเท้าเซฟตี้
14 ค่าตรายาง

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง
3,317.00
390.00

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
3,317.00 เฉพาะเจาะจง
บจก.ทีมเซฟตี้เซลส์
บจก.ทีมเซฟตี้เซลส์
สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001285301
ลว. 12.10.2021
ราคา 3,317.00 บาท ราคา 3,317.00 บาท กาหนด
รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

390.00 เฉพาะเจาะจง

16 ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9

6,210.00

6,210.00 เฉพาะเจาะจง

650.00

650.00 เฉพาะเจาะจง

631.30

469.50
8,650.00

8,650.00 เฉพาะเจาะจง

650.00

บาท ราคา

631.30
469.50

บจก.ดีบี ปิ โตรเลียม
ราคา

8,650.00

650.00
ส.วัสดุก่อสร้าง

บาท ราคา

หจก.ดุสิตา ปิ โตรเลียม
ราคา

19 ค่าน้ ามันทะเบียน85-6524

390.00

ร้านสงวนทรัพย์

ส.วัสดุก่อสร้าง

631.30 เฉพาะเจาะจง

469.50 เฉพาะเจาะจง

บาท ราคา

ร้านสงวนทรัพย์

ราคา
18 ค่าซื้ อน้ ามันเลื่อยโซ่ตดั ต้นไม้

390.00

เลขที่เอกสาร 2001285371
ลว. 12.10.2021

ร้านสงวนทรัพย์
ร้านสงวนทรัพย์
สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001293677
ราคา 6,210.00 บาท ราคา 6,210.00 บาท กาหนด
ลว. 14.10.2021

ราคา
17 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง

ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
บาท มาตรฐานของ กฟภ.

ร้านตรายาง-นามบัตร(โลตัสสระบุรี) ร้านตรายาง-นามบัตร(โลตัสสระบุรี)

ราคา
15 ค่าหน้ากากอนามัย

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

631.30

สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001293813
บาท กาหนด
ลว. 14.10.2021
สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001303425
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 15.10.2021

หจก.ดุสิตา ปิ โตรเลียม

บาท ราคา

469.50

บจก.ดีบี ปิ โตรเลียม
บาท ราคา

8,650.00

สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001303815
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 15.10.2021
สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001304756
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 15.10.2021

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน ตุลาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
20 จ้างเหมาบุคคลภายนอก
ปฏิบตั ิงานด้านมิเตอร์
21 ค่าปะยางรถยนต์ทะเบียน
82-6524
22 ค่าวัสดุสานักงาน

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง
20,806.00

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

400.00 เฉพาะเจาะจง
3,049.50 เฉพาะเจาะจง

856.00

856.00 เฉพาะเจาะจง

12,141.29

12,141.29 เฉพาะเจาะจง

11,449.00

บาท ราคา

3,049.50
856.00

11,449.00 เฉพาะเจาะจง

12,141.29
11,449.00

ลว. 18.10.2021
เลขที่เอกสาร 2001314924
ลว. 18.10.2021

3,049.50

สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001333626
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 20.10.2021

บจก.ยินดีเครื่ องเขียน

บาท ราคา

856.00

สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001333799
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 20.10.2021
สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001333855
กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
บาท
ลว. 20.10.2021

บจก.ยินดีเครื่ องเขียน

บาท ราคา

12,141.29
UP.SERVICE

UP.SERVICE
ราคา

400.00

ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 5200169807

บจก.ยินดีเครื่ องเขียน

บาท ราคา

บจก.ยินดีเครื่ องเขียน
ราคา

25 ค่าหมึกพิมพ์

400.00

บจก.ยินดีเครื่ องเขียน
ราคา

24 ค่าวัสดุสานักงาน

โชคบัญชาการยาง

บจก.ยินดีเครื่ องเขียน
ราคา

23 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสานักงาน

20,806.00

นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
บาท ราคา 20,806.00 บาท มาตรฐานของ กฟภ.

โชคบัญชาการยาง
ราคา

3,049.50

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

20,806.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ
ราคา

400.00

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

บาท ราคา

11,449.00

สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001347724
บาท กาหนด
ลว. 25.10.2021

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน ตุลาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
26 ค่าเปลี่ยนยางรถยนต์ 84-8516

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง
30,500.00

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

30,500.00 เฉพาะเจาะจง

อนันต์การยาง

อนันต์การยาง

ราคา
27 ค่าสลับยางรถยนต์

950.00

950.00 เฉพาะเจาะจง

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง

420.00

420.00 เฉพาะเจาะจง

9,630.00

9,630.00 เฉพาะเจาะจง

20,223.00

20,223.00 เฉพาะเจาะจง

บาท ราคา

950.00

บาท

อนันต์การยาง
บาท ราคา

420.00

บาท ราคา

บจก.ทีมเซฟตี้เซลส์
ราคา

31 ค่าอุปกรณ์ PPE

18,000.00

บาท

18,000.00

บาท

ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
มาตรฐานของ กฟภ.

ลว. 25.10.2021

ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่เอกสาร 2001348465

ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่เอกสาร 2001348556

ลว. 25.10.2021

ลว. 25.10.2021

สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001362477
บาท กาหนด
ลว. 27.10.2021

ร้านตรายาง-นามบัตร(โลตัสสระบุรี) ร้านตรายาง-นามบัตร(โลตัสสระบุรี)

ราคา
30 ค่ารองเท้าเซฟตี้

950.00

30,500.00
อนันต์การยาง

อนันต์การยาง
ราคา

29 ค่าวัสดุสานักงาน

บาท ราคา

อนันต์การยาง
ราคา

28 ค่าเปลี่ยนยางรถยนต์ บล1301

30,500.00

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2001348285

9,630.00

บจก.ทีมเซฟตี้เซลส์
บาท ราคา

บจก.อัพไลน์ เทคโนโลยี
ราคา

20,223.00

420.00

9,630.00

สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001361696
บาท กาหนด
ลว. 27.10.2021

บจก.อัพไลน์ เทคโนโลยี สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001361633
บาท ราคา 20,223.00 บาท กาหนด
ลว. 27.10.2021

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน ตุลาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
32 ค่าตรวจสภาพรถยนต์

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

ตรอ.เหมราช,ตรอ.บี.เอ็ม.อาร์ .หนองแค ตรอ.เหมราช,ตรอ.บี.เอ็ม.อาร์ .หนองแค ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2001362273,2001362318

มาตรฐานของ กฟภ.
ราคา
33 จ้างเหมาปรับปรุ งระบบจาหน่าย

590,279.06

590,279.06 เฉพาะเจาะจง

400.00

บาท ราคา

หจก.กิติอิเลคทริ ค เวิลด์

400.00

บาท

หจก.กิติอิเลคทริ ค เวิลด์

ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001949878
วันที่ 15.10.2021

ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001949852
วันที่ 15.10.2021

หจก.กิติอิเลคทริ ค เวิลด์ ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
บาท ราคา 85,055.91 บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001949670
วันที่ 15.10.2021

ไลน์ปทุมนายก-สุ ดเขต

ราคา
34 จ้างเหมาปรับปรุ งระบบจาหน่าย

553,636.51

553,636.51 เฉพาะเจาะจง

555,607.99

บาท ราคา

หจก.กิติอิเลคทริ ค เวิลด์

555,607.99

บาท

หจก.กิติอิเลคทริ ค เวิลด์

ไลน์ประมง-วัดปทุมนายก

ราคา
35 จ้างเหมาปรับปรุ งระบบจาหน่าย

85,853.59

85,853.59 เฉพาะเจาะจง

ไลน์หนองจรเข้-วัดหนองตะเฆ่
ม.6

36 จ้างเหมาปรับปรุ งระบบจาหน่าย
ไลน์ 8 R-วัดหนองโสน ม.1

281,625.10 เฉพาะเจาะจง

บาท ราคา

532,155.65

บาท

หจก.กิติอิเลคทริ ค เวิลด์
ราคา

281,625.10

532,155.65

ลว. 27.10.2021

85,055.91

หจก.กิติอิเลคทริ ค เวิลด์
ราคา

280,497.24

หจก.กิติอิเลคทริ ค เวิลด์ ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
บาท ราคา 280,497.24 บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001949818
วันที่ 15.10.2021

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน ตุลาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ตุลาคม 2564
วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
37 จ้างเหมาติดตั้งระบบสัญญาณ

357,711.70

เตือนอัคคีภยั สนง.

38 จัดซื้ อพัสดุเข้างานขยายเขต

13,032.60

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง

อบต.กุ่มหัก ม.11 2 รายการ

24,021.50

11

41 จ้างเหมาติดตั้งคอนสื่ อสาร

บาท ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

5,000.00
24,021.50

12,412.00

บาท ราคา

5,000.00

บาท

ส.วัสดุก่อสร้าง
บาท ราคา

24,021.50

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001949658
วันที่ 15.10.2021

สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001946623
วันที่ 8.10.2021
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่

นายเกษม วรรณวงษ์

ส.วัสดุก่อสร้าง

24,021.50 เฉพาะเจาะจง
ราคา

บาท

ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001947133
วันที่ 11.10.2021

สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสัง่ ซื้ อ/จ้าง 3001946630
กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
วันที่ 8.10.2021

118,728.46

118,728.46 เฉพาะเจาะจง บจก.เค.ซี.พี.มาสเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ ง บจก.เค.ซี.พี.มาสเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ ง ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 109,140.00 บาท ราคา 109,140.00 บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001955018
วันที่ 27.10.2021

209,520.80

209,520.80 เฉพาะเจาะจง บจก.เค.ซี.พี.มาสเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ ง บจก.เค.ซี.พี.มาสเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ ง ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 192,600.00 บาท ราคา 192,600.00 บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001954970
วันที่ 27.10.2021

วัดสหมิตร-หลังนิ คมป้ อม3

42 จ้างเหมาติดตั้งคอนสื่ อสารแยก

12,412.00

ส.วัสดุก่อสร้าง

นายเกษม วรรณวงษ์
ราคา

40 จัดซื้ ออุปกรณ์ดา้ นช่างประจา

ไฟแดงโรงพัก-พหลโยธิ น

ส.วัสดุก่อสร้าง

13,032.60 เฉพาะเจาะจง
ราคา

39 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปา

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

357,711.70 เฉพาะเจาะจง หจก.อินเตอร์ เอส เซอร์วิส หจก.อินเตอร์ เอส เซอร์วิส ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 357,711.70 บาท ราคา 357,711.70 บาท มาตรฐานของ กฟภ.

จานวน 5 รายการ

ชุดก่อสร้ าง 82-5426
รายการ

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน ตุลาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
43 จ้างเหมาติดตั้งคอนสื่ อสารหน้า

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง
158,834.40

อาเภอ-รี โคสเซอร์

44 จัดซื้ อพัสดุเข้างานขยายเขต

11,684.40

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

ส.วัสดุก่อสร้าง

11,684.40 เฉพาะเจาะจง
ราคา

250,915.00

250,915.00 เฉพาะเจาะจง

90,586.20

11,128.00

ส.วัสดุก่อสร้าง
บาท ราคา

น.ส.ณัชชา พึ่งจิตร์
ราคา

46 จ้างเหมาตัดต้นไม้ลกั ษณะพิเศษ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

158,834.40 เฉพาะเจาะจง บจก.เค.ซี.พี.มาสเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ ง บจก.เค.ซี.พี.มาสเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ ง ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
มาตรฐานของ กฟภ.
ราคา 152,475.00 บาท ราคา 152,475.00 บาท

จานวน 5 รายการ

45 จ้างเทคอนกรี ตโคนเสาตอม่อ

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

90,586.20 เฉพาะเจาะจง

234,500.00

น.ส.ณัชชา พึ่งจิตร์
บาท ราคา

นายสังเวียน นิ่งนึก
ราคา

84,660.00

11,128.00
234,500.00
นายสังเวียน นิ่งนึก

บาท ราคา

84,660.00

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001955035
วันที่ 27.10.2021

สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001956438
วันที่ 29.10.2021
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001946643
วันที่ 8.10.2021

ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่ใบสัง่ ซื้ อ/จ้าง 3001955072
วันที่ 27.10.2021

