แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤศจิกายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

1 ค่าเชื้ อเพลิงพาหนะ

146,439.19

146,439.19 เฉพาะเจาะจง

2 ค่าจ้างเหมาจดหน่วยมิเตอร์

172,029.46

172,029.46 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง

DB Petroleum CO.,LTD DB Petroleum CO.,LTD มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ราคา 146,439.19 บาท ราคา 146,439.19 บาท

ราคา
3 ค่าจ้างถ่ายเอกสารเดือนต.ค.64

2,675.00

2,675.00 เฉพาะเจาะจง

5 ค่าจ้างแจ้งค่าไฟรายใหญ่และ
ราชการ

6 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกส่ง

200.00

200.00 เฉพาะเจาะจง

6,504.00

6,504.00 เฉพาะเจาะจง

51,448.28

51,448.28 เฉพาะเจาะจง

172,029.46

บาท ราคา

หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์

172,029.46

บาท มาตรฐานของ กฟภ.

ลว. 02.11.2021
เลขที่เอกสาร 2001395499

อนันต์การยาง
อนันต์การยาง
ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา
200.00
บาท ราคา
200.00
บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่เอกสาร 2001395913
ลว. 03.11.2021

2,675.00

บาท ราคา

นายวิวฒั น์ อินทรโชติ
ราคา

6,504.00

หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์

เลขที่เอกสาร 2200009075

ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
บาท มาตรฐานของ กฟภ.

ราคา
4 ค่าปะยางรถยนต์ทะเบียน 1
กต9699

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2001396065/03.11.2021
เลขที่เอกสาร 2001429366/10.11.2021
เลขที่เอกสาร 2100345196/11.11.2021

นายวิวฒั น์ อินทรโชติ

บาท ราคา

บจก.บี.บี.ดี.

หนังสื อแจ้งเตือนเดือนก.ย.64

ราคา

51,448.28

2,675.00

6,504.00

บาท กฟภ. กาหนด
ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
มาตรฐานของ กฟภ.

บจก.บี.บี.ดี.
บาท ราคา

51,448.28

คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

บาท

ลว. 03.11.2021

เลขที่เอกสาร 2001401513
ลว. 04.11.2021
เลขที่เอกสาร 5200180218
ลว. 04.11.2021

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤศจิกายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
7 ค่ารองเท้าเซฟตี้
8 ค่าจ้างเปลี่ยนสายไฮดรอลิค

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง
1,029.00
10,700.00

84-8516

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
1,029.00 เฉพาะเจาะจง
บจก.นิวซัน เซฟตี้
บจก.นิวซัน เซฟตี้
สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001407192
ลว. 05.11.2021
ราคา 1,029.00
1,029.00 บาท กาหนด
10,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม เลขที่เอกสาร 2001408776
ลว. 05.11.2021
ราคา 10,700.00
10,700.00 บาท มาตรฐานของ กฟภ.
รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

9 ค่าตรายาง

4,580.00

4,580.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสงวนทรัพย์
ราคา 4,580.00

10 ค่าจ้างดูแลสวนหย่อม

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายวีระศักดิ์ รัตนะอาษา
ราคา 2,000.00

20,820.06

20,820.06 เฉพาะเจาะจง

บจก.เพอร์เฟค อินเตอร์

11 ค่ากระดาษพิมพ์ใบแจ้งหนี้

ราคา
12 ค่าน้ าดื่ม

5,908.54

5,908.54 เฉพาะเจาะจง
ราคา

ร้านสงวนทรัพย์
สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001428860
4,580.00 บาท กาหนด
ลว. 10.11.2021
นายวีระศักดิ์ รัตนะอาษา ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
2,000.00 บาท มาตรฐานของ กฟภ.
บจก.เพอร์เฟค อินเตอร์

20,820.06

20,820.06

บจก.ยู.เอฟ.ไอ

บจก.ยู.เอฟ.ไอ

5,908.54

บาท ราคา

5,908.54

บาท

เลขที่เอกสาร 2001427510
ลว. 10.11.2021

สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001454305
กาหนด
ลว. 16.11.2021

สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001464257
กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
บาท
ลว. 17.11.2021

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤศจิกายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
13 จ้างเหมาบุคคลภายนอก
ปฏิบตั ิงานด้านมิเตอร์
14 จ้างเปลี่ยนน้ ามันเครื่ องรถยนต์

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง
28,137.00
5,457.00
11,556.00

2ตช412

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

28,137.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ
ราคา

ทะเบียน 86-0389

15 ค่าเปลี่ยนไฟเรนหัวเก๋ งทะเบียน

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

28,137.00

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
28,137.00 บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 5200189200
ลว. 17.11.2021

5,457.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 5,457.00
5,457.00 บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่เอกสาร 2001473766

11,556.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 11,556.00 บาท ราคา 11,556.00 บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่เอกสาร 2001473740
ลว. 18.11.2021

ลว. 18.11.2021

16 ค่าวัสดุสนง.

5,836.85

5,836.85 เฉพาะเจาะจง

บจก.ยินดีเครื่ องเขียน
บจก.ยินดีเครื่ องเขียน สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001473595
ราคา 5,836.85 บาท ราคา 5,836.85 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 18.11.2021

17 ค่าวัสดุสนง.

3,932.25

3,932.25 เฉพาะเจาะจง

บจก.ยินดีเครื่ องเขียน
บจก.ยินดีเครื่ องเขียน สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001473645
ราคา 3,932.25 บาท ราคา 3,932.25 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 18.11.2021

342.40

342.40 เฉพาะเจาะจง

18 ค่าวัดสุเบ็ดเตล็ดในสนง.

บจก.ยินดีเครื่ องเขียน
ราคา

19 ค่าสติ๊กเกอร์ติดกล่อง
ประชาสัมพันธ์

4,680.00

4,680.00 เฉพาะเจาะจง

342.40

ร้านไอเดียอิงค์แอน
ราคา

4,680.00

บจก.ยินดีเครื่ องเขียน

บาท ราคา

342.40

ร้านไอเดียอิงค์แอน
บาท ราคา

4,680.00

สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001473679
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 18.11.2021
ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่เอกสาร 2001477636
ลว. 19.11.2021

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤศจิกายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
490.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ดุสิตา ปิ โตรเลียม
หจก.ดุสิตา ปิ โตรเลียม สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001491163
ราคา
490.50
บาท ราคา
490.50
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 23.11.2021
รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

20 ค่าซื้ อน้ ามันเลื่อยโซ่ตดั ต้นไม้

490.50

21 ค่าอุปกรณ์ตอ่ พ่วงเครื่ อง

998.00

998.00 เฉพาะเจาะจง

7,020.00

7,020.00 เฉพาะเจาะจง

11,984.00

11,984.00 เฉพาะเจาะจง

2,514.50

2,514.50 เฉพาะเจาะจง

นาง แสงเล็ก
ราคา 2,350.00 บาท

22,920.00

22,920.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสงวนทรัพย์
ราคา 22,920.00 บาท

ร้านสงวนทรัพย์
สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001505695
22,920.00 บาท กาหนด
ลว. 25.11.2021

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านวิชาภัณฑ์
ราคา 7,000.00 บาท

ร้านวิชาภัณฑ์
สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001505878
7,000.00 บาท กาหนด
ลว. 25.11.2021

คอมพิวเตอร์ (เมาส์)

22 จัดซื้ อหน้ากากอนามัย
23 จัดซื้ อถุงมือยางพร้อมถุงมือหนัง
แรงต่า

24 ค่าถ่ายเอกสารอบรม
ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านระบบไฟฟ้า
ปี 2564
25 จัดซื้ อเจลแอลกอฮอล์, น้ ายาทา
ความสะอาดเดทตอล

26 จัดซื้ อถุงมือยาง

ร้านวิชาภัณฑ์
ร้านวิชาภัณฑ์
สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001502170
ราคา
998.00
บาท ราคา
998.00
บาท กาหนด
ลว. 24.11.2021
ร้านสงวนทรัพย์
ราคา 7,020.00 บาท

ร้านสงวนทรัพย์
สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001502325
7,020.00 บาท กาหนด
ลว. 24.11.2021

บจก.อัพไลน์ เทคโนโลยี บจก.อัพไลน์ เทคโนโลยี สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001502655
ราคา 11,984.00 บาท ราคา 11,984.00 บาท กาหนด
ลว. 24.11.2021
นาง แสงเล็ก
ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
2,350.00 บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่เอกสาร 2001503545
ลว. 24.11.2021

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤศจิกายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

27 ค่าหมึกพิมพ์

15,140.50

28 จ้างซ่อมรถยนต์

48,150.00

29 จัดซื้ อพัสดุเข้างานขยายเขต
จานวน 5 รายการ

8,988.00

30 จัดซื้ อพัสดุเข้างานขยายเขต
จานวน 14 รายการ

8,132.00

31 จัดซื้ อพัสดุเข้างาน 8 รายการ

18,874.80

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
15,140.50 เฉพาะเจาะจง
UP.SERVICE
สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001505965
UP.SERVICE
ราคา 15,140.50 บาท ราคา 15,140.50 บาท กาหนด
ลว. 25.11.2021
รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

48,150.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 48,150.00 บาท ราคา 48,150.00 บาท มาตรฐานของ กฟภ.
ส.วัสดุก่อสร้าง

8,988.00 เฉพาะเจาะจง
ราคา
8,132.00 เฉพาะเจาะจง
ราคา

92,555.00

8,560.00

ส.วัสดุก่อสร้าง
บาท ราคา

18,874.80 เฉพาะเจาะจง

6,617.95

บาท ราคา

6,617.95

บาท

ส.วัสดุก่อสร้าง

ส.วัสดุก่อสร้าง
17,976.00

8,560.00

บาท ราคา

17,976.00

เลขที่ใบสัง่ ซื้ อ/จ้าง 3001960190
วันที่ 5.11.2021

สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001963571
วันที่ 11.11.2022
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่

ส.วัสดุก่อสร้าง

ส.วัสดุก่อสร้าง

ราคา
32 จ้างซ่อมระบบไฮดรอลิค

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

บาท

สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสัง่ ซื้ อ/จ้าง 3001961214
กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
วันที่ 8.11.2023
สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001969911
กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
วันที่ 23.11.2021

92,555.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
มาตรฐานของ กฟภ.
ราคา 92,555.00 บาท ราคา 92,555.00 บาท

เลขที่ใบสัง่ ซื้ อ/จ้าง 3001964843
วันที่ 15.11.2025

แบบ สขร.1

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

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

33 จ้างเหมาปรับปรุ งระบบ
จาหน่าย เพือ่ แบ่งภาระโหลด
วงจรที่5 สฟฟ.หนองแค1บริ เวณหนองโรง

290,396.33

290,396.33 เฉพาะเจาะจง

หจก.กิติอิเลคทริ ค เวิลด

34 จ้างเหมาปรับปรุ งระบบ
จาหน่าย เพือ่ แบ่งภาระโหลด
วงจรที่5 บริ เวณฝั่งตรงข้าม
การอาชีพหนองแค

197,439.92

35 จ้างเหมาปรับปรุ งระบบ
จาหน่าย เพือ่ แบ่งภาระโหลด
วงจรที่5 บริ เวณสฟฟ.หนอง
แค-ซอยขี้เมา

252,199.24

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง

ราคา

197,439.92 เฉพาะเจาะจง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

หจก.กิติอิเลคทริ ค เวิลด ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
บาท ราคา 289,221.32 บาท มาตรฐานของ กฟภ.

196,278.23

เลขที่ใบสัง่ ซื้ อ/จ้าง 3001973635
วันที่ 29.11.2027

หจก.กิติอิเลคทริ ค เวิลด ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
มาตรฐานของ กฟภ.
บาท ราคา 249,742.60 บาท

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001972780
วันที่ 29.11.2028

หจก.กิติอิเลคทริ ค เวิลด
ราคา

249,742.60

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001972720
วันที่ 29.11.2026

หจก.กิติอิเลคทริ ค เวิลด ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
มาตรฐานของ กฟภ.
บาท ราคา 196,278.23 บาท

หจก.กิติอิเลคทริ ค เวิลด
ราคา

252,199.24 เฉพาะเจาะจง

289,221.32

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

แบบ สขร.1

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

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

36 จ้างเหมาปรับปรุ งระบบ
จาหน่าย เพือ่ แบ่งภาระโหลด
วงจรที่5 สฟฟ.หนองแค
บริ เวณเอ็นทีออโต้

282,056.82

282,056.82 เฉพาะเจาะจง

หจก.กิติอิเลคทริ ค เวิลด

37 จ้างเหมาปรับปรุ งระบบ 22
Kv กฟอ.หนองแค กรุ งไทยเฮงลิสซิ่ ง
จ้
38 างทาสี ภายนอกอาคาร

407,359.40

407,359.40 เฉพาะเจาะจง หจก.ธูปสูง วิศวกรรม แอนด์ หจก.ธูปสูง วิศวกรรม แอนด์ เซอร์วิส ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
เซอร์วิส
มาตรฐานของ กฟภ.
ราคา 407,262.33 บาท ราคา 407,262.33 บาท

312,440.00

312,440.00 เฉพาะเจาะจง

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง

เปลี่ยนแปลงถนน ลานคสจ.และ
งานทางเท้า

ราคา

263,819.02

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

หจก.กิติอิเลคทริ ค เวิลด ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
มาตรฐานของ กฟภ.
บาท ราคา 263,819.02 บาท

หจก.ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์ วิส หจก.ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส

ราคา

312,440.00

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

บาท ราคา

312,440.00

ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001972807
วันที่ 29.11.2029

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001970318
วันที่ 24.11.2030
เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001971570
วันที่ 26.11.2031

