แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน ธันวาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
1 ค่าเชื้ อเพลิงพาหนะ

บาท กฟภ. กาหนด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2100384599,2100384582
ลว.15.12.2021
เลขที่เอกสาร 2001557145,2001557164,
2001557199,2001557267/07.12.2021
เลขที่เอกสาร
เลขที่เอกสาร 2001543544
ลว. 03.12.2021

ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่เอกสาร 5200201071
ลว. 07.12.2021

32,956.00

32,956.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 32,956.00
ราคา 32,956.00 บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่เอกสาร 2001557435
ลว. 07.12.2021

2,780.00

2,780.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ยูนิต้ ี ไอที ซิสเต็ม จากัด บริ ษทั ยูนิต้ ี ไอที ซิสเต็ม จากัด สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 2,780.00 บาท ราคา 2,780.00 บาท ราคาตามท้องตลาด

เลขที่เอกสาร 2001557528
ลว. 07.12.2021

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

140,347.37

140,347.37 เฉพาะเจาะจง

DB Petroleum CO.,LTD
ราคา

2 ค่าจ้างแจ้งค่าไฟรายใหญ่และ

6,544.00

6,544.00 เฉพาะเจาะจง

49,450.05

49,450.05 เฉพาะเจาะจง

4 ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ 84-8516
5 จัดซื้ ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ราชการ

3 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกส่ง
หนังสื อแจ้งเตือนเดือนต.ค.64

6 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์อพยพ
หนีไฟ

299.60

299.60 เฉพาะเจาะจง

140,347.37

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

ราคา

6,544.00

บจก.บี.บี.ดี.
ราคา 49,450.05

DB Petroleum CO.,LTD มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

บาท ราคา

นายวิวฒั น์ อินทรโชติ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

140,347.37

บาท

นายวิวฒั น์ อินทรโชติ

บาท ราคา

6,544.00

บจก.บี.บี.ดี.
บาท ราคา 49,450.05

คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

ไอเดีย อิงค์ แอน
ไอเดีย อิงค์ แอน
สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001558753
ราคา
280.00
บาท ราคา
280.00
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 08.12.2021

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน ธันวาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
6,420.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระศักดิ์ รัตนะอาษา
นายวีระศักดิ์ รัตนะอาษา สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001569049
ราคา 6,000.00 บาท ราคา 6,000.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 09.12.2021
รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

7 ค่าชั้นวางของ 3 ตัว

6,420.00

8 ค่าชุดสร้างภาพ+ชุดโหลด
กระดาษ Printer Samsung
ML-4510ND
9 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
เดือน พ.ย.64

6,313.00

6,313.00 เฉพาะเจาะจง

UP.SERVICE
UP.SERVICE
สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001569241
ราคา 6,313.00 บาท ราคา 6,313.00 บาท กาหนด
ลว. 09.12.2021

2,675.00

2,675.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์
หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์ ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 2,675.00 บาท ราคา 2,675.00 บาท มาตรฐานของ กฟภ.

10 ค่าตูไ้ ฟกันน้ าสาหรับไฟรั้ว
สานักงาน

363.80

363.80 เฉพาะเจาะจง

11 ค่าจ้างเหมาจดหน่วยมิเตอร์

172,470.52

ส.วัสดุก่อสร้าง
ส.วัสดุก่อสร้าง
สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001569360
ราคา
363.80
บาท ราคา
363.80
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 09.12.2021

172,470.52 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา

12 จ้างตัดต่อมิเตอร์ พ.ย.2564
13 ค่าซื้ อน้ ามันเลื่อยโซ่ตดั ต้นไม้

10,475.00

10,475.00 เฉพาะเจาะจง

451.50

451.50 เฉพาะเจาะจง

เลขที่เอกสาร 2001569299
ลว. 09.12.2021

172,470.52

บาท ราคา

172,470.52

บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่เอกสาร 2200009951
ลว. 13.12.2021

นายบุญเลิศ บุญสาน
นายบุญเลิศ บุญสาน ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 5200204094
ราคา 10,475.00 บาท ราคา 10,475.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 13.12.2021
หจก.ดุสิตา ปิ โตรเลียม
ราคา

421.96

หจก.ดุสิตา ปิ โตรเลียม

บาท ราคา

421.96

สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001577850
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 13.12.2021

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน ธันวาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
14 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร 2

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง
42,885.60

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

42,885.60 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ
ราคา

15 จัดซื้ ออุปกรณ์ตอ่ พ่วง

8,580.00

คอมพิวเตอร์ (เมาส์+คียบ์ อร์ ด)

16 จัดซื้ อเต้นท์สกรี นโลโก้ PEA

10,700.00

17 จ้างเหมาบุคคลภายนอก
ปฏิบตั ิงานด้านมิเตอร์

23,641.00

18 จัดซื้ อพานพุม่

1,605.00 เฉพาะเจาะจง

1,860.00

20 ค่าวัสดุสานักงาน

2,986.00

23,641.00

ร้านพรสวรรค์(ตุม้ )

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 40,080.00 บาท มาตรฐานของ กฟภ.
บจก.เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ ป สิ นค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน

ราคา 8,580.00 บาท ราคาตามท้องตลาด
ร้านทรี พลัส เทรดดิ้ง สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 10,700.00 บาท ราคาตามท้องตลาด
นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 23,641.00 บาท มาตรฐานของ กฟภ.

ลว. 13.12.2021
เลขที่เอกสาร 2001586331
ลว. 14.12.2021
เลขที่เอกสาร 2001586556
ลว. 14.12.2021
เลขที่เอกสาร 5200206214
ลว. 15.12.2021
เลขที่เอกสาร 2001600705

1,860.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ ป บจก.เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ ป สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 1,860.00 บาท ราคา 1,860.00 บาท ราคาตามท้องตลาด
บจก.เพาเวอร์บาย
บจก.เพาเวอร์บาย
2,986.00 เฉพาะเจาะจง
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
บจก.ออฟฟิ ศเมท(ไทย)
บจก.ออฟฟิ ศเมท(ไทย) ราคาตามท้องตลาด
ราคา 2,986.00 บาท ราคา 2,986.00 บาท

เลขที่เอกสาร 2001601303
ลว. 16.12.2021

1,500.00

ร้านพรสวรรค์(ตุม้ )

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2001577686

สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท ราคาตามท้องตลาด

ราคา
19 ซื้ ออุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่ อง
คอมพิวเตอร์

40,080.00

8,580.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ ป
ราคา 8,580.00 บาท
10,700.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านทรี พลัส เทรดดิ้ง
ราคา 10,700.00 บาท
23,641.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ
ราคา

1,605.00

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

บาท ราคา

1,500.00

ลว. 16.12.2021

เลขที่เอกสาร 2001601496,2001601674
ลว. 16.12.2021

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน ธันวาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
21 ค่าบันไดไม้ไผ่
22 ค่าติดตั้งไฟเรนรถยนต์ทะเบียน

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง
1,284.00
17,120.00

บล 1302 สบ

23 ค่าติดตั้งไฟเรนรถยนต์ทะเบียน

12,840.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 12,840.00 บาท ราคา 12,840.00 บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่เอกสาร 2001602734
ลว. 16.12.2021

12,305.00

12,305.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 12,305.00 บาท ราคา 12,305.00 บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่เอกสาร 2001609694
ลว. 17.12.2021

11,021.00

11,021.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 11,021.00 บาท ราคา 11,021.00 บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่เอกสาร 2001609919
ลว. 17.12.2021

26,750.00

26,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 26,750.00 บาท ราคา 26,750.00 บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่เอกสาร 2001609975
ลว. 17.12.2021

87-3543

25 ซ่อมระบบเพาเวอร์ รถยนต์
ทะเบียน บล1301สบ.

26 ซ่อมรถยนต์ทะเบียน บล1302
สบ.

27 เปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์
ทะเบียน บล1302สบ.

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

12,840.00

87-3725

24 ค่าติดตั้งไฟเรนรถยนต์ทะเบียน

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
1,284.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงศ์ สุวรรณโชติ นายกิตติพงศ์ สุวรรณโชติ สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001601881
ลว. 16.12.2021
ราคา 1,200.00 บาท ราคา 1,200.00 บาท กาหนด
17,120.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม เลขที่เอกสาร 2001602681
ลว. 16.12.2021
ราคา 17,120.00 บาท ราคา 17,120.00 บาท มาตรฐานของ กฟภ.
รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

5,564.00

5,564.00 เฉพาะเจาะจง

ธนกร ไดนาโม
ธนกร ไดนาโม
ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 5,200.00 บาท ราคา 5,200.00 บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่เอกสาร 2001610069
ลว. 17.12.2021

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน ธันวาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

28 จัดซื้ อพานพุ่ม,พานดอกไม้

4,550.00

4,550.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสงวนทรัพย์
ราคา 4,550.00 บาท

29 จัดซื้ อหน้ากากอนามัย

7,020.00

7,020.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสงวนทรัพย์
ราคา 7,020.00 บาท

30 ค่าวัดสุเบ็ดเตล็ดในสนง.

941.60

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง

เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
ร้านสงวนทรัพย์
สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001620583
4,550.00 บาท กาหนด
ลว. 20.12.2021

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

ร้านสงวนทรัพย์
สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001620673
7,020.00 บาท กาหนด
ลว. 20.12.2021
941.60 เฉพาะเจาะจง บจก.ยินดีเครื่ องเขียน
บจก.ยินดีเครื่ องเขียน สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001621099
ราคา
941.60
บาท ราคา
941.60
บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 20.12.2021

31 ค่าวัสดุสานักงาน

4,162.30

4,162.30 เฉพาะเจาะจง

บจก.ยินดีเครื่ องเขียน
บจก.ยินดีเครื่ องเขียน สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001621694
ราคา 4,162.30 บาท ราคา 4,162.30 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 20.12.2021

32 ค่าวัสดุสานักงาน

2,722.00

2,722.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.ยินดีเครื่ องเขียน
บจก.ยินดีเครื่ องเขียน สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001621870/20.12.2021
ราคา 2,722.00 บาท ราคา 2,722.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
เลขที่เอกสาร 2001621954/20.12.2021
เลขที่เอกสาร 2001622033/20.12.2021
เลขที่เอกสาร 2001622685/20.12.2021
เลขที่เอกสาร 2001622830/20.12.2021

45,475.00

45,475.00 เฉพาะเจาะจง

33 ค่าจ้างล้างและซ่อมเครื่ อง
ปรับอากาศ

ร้านภาณุกร แอร์เซอร์วิส
ร้านภาณุกร แอร์เซอร์วิส ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 42,500.00 บาท ราคา 42,500.00 บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่เอกสาร 2001623055
ลว. 20.12.2021

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน ธันวาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
34 ค่าจ้างย้ายเครื่ องปรับอากาศ
35 ค่าธงชาติ และธงร.10
36 ค่าวัสดุสานักงาน
37 ค่าวัสดุสานักงาน (ตรายาง)

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง
45,475.00
1,391.00
15,128.73
1,027.20

38 จัดซื้ อหมึกและชุดดรั้ม

31,939.50

39 จ้างจัดสวนภายในสานักงาน

48,685.00

40 จัดซื้ ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2,420.00

41 จัดซื้ ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์

459.00

(เมาส์)

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
45,475.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภาณุกร แอร์เซอร์วิส
ร้านภาณุกร แอร์เซอร์วิส ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม เลขที่เอกสาร 2001623134
ราคา 42,500.00 บาท ราคา 42,500.00 บาท มาตรฐานของ กฟภ.
ลว. 20.12.2021
1,391.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ยินดีเครื่ องเขียน
บจก.ยินดีเครื่ องเขียน สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001623242
ราคา 1,391.00 บาท ราคา 1,391.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 20.12.2021
รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

15,128.73 เฉพาะเจาะจง

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

บจก.ยินดีเครื่ องเขียน
บจก.ยินดีเครื่ องเขียน สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001623511
ราคา 15,128.73 บาท ราคา 15,128.73 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
ลว. 20.12.2021

1,027.20

บจก.ยินดีเครื่ องเขียน
บจก.ยินดีเครื่ องเขียน สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ.
ราคา 1,027.20 บาท ราคา 1,027.20 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
UP.SERVICE
31,939.50 เฉพาะเจาะจง
UP.SERVICE
สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ.
ราคา 31,939.50 บาท ราคา 31,939.50 บาท กาหนด

เลขที่เอกสาร 2001642402
ลว. 22.12.2021

48,685.00 เฉพาะเจาะจง

เลขที่เอกสาร 2001644011
ลว. 22.12.2021

นายมานะ เกตุไชย
นายมานะ เกตุไชย
ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 45,500.00 บาท ราคา 45,500.00 บาท มาตรฐานของ กฟภ.

2,420.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ยูนิต้ ี ไอที ซิสเต็ม จากัด
ราคา 2,420.00 บาท
459.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ออฟฟิ ศแม็กซ์ จากัด
ราคา
459.00
บาท

บริ ษทั ยูนิต้ ี ไอที ซิสเต็ม จากัด สิ นค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 2,420.00 บาท ราคาตามท้องตลาด
บริ ษทั ออฟฟิ ศแม็กซ์ จากัด สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา
459.00
บาท ราคาตามท้องตลาด

เลขที่เอกสาร 2001642715
ลว. 22.12.2021

เลขที่เอกสาร 2001648190
ลว. 23.12.2021
เลขที่เอกสาร 2001648380
ลว. 23.12.2021

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน ธันวาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
42 ค่าจ้างดูแลสวนหย่อม

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
นายวีระศักดิ์ รัตนะอาษา
ราคา 2,000.00

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

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2001662557
ลว. 24.12.2021
เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001975930
วันที่ 7.12.2021

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

43 จ้างติดตั้งชุดจัดระเบียบสาย
ประกอบตอม่อนัง่ ร้าน
(Cable Tray)
44 ซื้ อพัสดุเข้างานขยายเขต

36,067.65

36,067.65 เฉพาะเจาะจง บจก.เค.ซี.พี.มาสเตอร์ เอ็นจิเนียริ่บง จก.เค.ซี.พี.มาสเตอร์ เอ็นจิเนียริผ่ งลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 36,067.65
36,067.65 บาท มาตรฐานของ กฟภ.

14,380.80

14,380.80 เฉพาะเจาะจง

45 ซื้ อเครื่ องมือช่าง งานติดตั้ง
SF6 โรงปุ๋ ย

11,235.00

46 จ้างเหมาสารวจและบันทึก

31,731.92

31,731.92 เฉพาะเจาะจง

นายกิตติศกั ดิ์ แข็งสาริ กิจ
ราคา 29,656.00

นายกิตติศกั ดิ์ แข็งสาริ กิจ ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
29,656.00 บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001978700
วันที่ 14.12.2021

400,916.16

400,916.16 เฉพาะเจาะจง

บจก.ทีบีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ ง
385,071.60 /12 เดือน/3คน

บจก.ทีบีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ ง ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
385,071.60 /12 เดือน/3คน มาตรฐานของ กฟภ.

สัญญาจ้างเลขที่ จ.002/2565
วันที่ 30.12.2021

526,440.00

526,440.00 เฉพาะเจาะจง

องค์การทหารผ่านศึก
492,000/12เดือน/2คน

ข้อมูลลงในโปรแกรมสาย
สื่ อสาร(TAMS)
47 จ้างเหมารักษาความสะอาด
สานักงานปี 65

48 จ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยสนง.

ส.วัสดุก่อสร้าง
ส.วัสดุก่อสร้าง
สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001978678
ราคา 13,696.00 บาท ราคา 13,696.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
วันที่ 14.12.2021
ส.วัสดุก่อสร้าง
11,235.00 เฉพาะเจาะจง
ส.วัสดุก่อสร้าง
สินค้าได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001977510
ราคา 11,235.00
11,235.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
วันที่ 9.12.2021

องค์การทหารผ่านศึก
492,000/12เดือน/2คน

ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
มาตรฐานของ กฟภ.

สัญญาจ้างเลขที่ จ.001/2565
วันที่ 28.12.2021

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน ธันวาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่ งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง
49 จ้างเหมาปรับปรุ งระบบ 22
Kv วงจร 5 สฟฟ.หนองแค
1-สนามกีฬาหนองแค
50 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน
85-6524
51 ซ่อมระบบไฮดรอลิคเครน
รถยนต์ทะเบียน 87-0627

ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001980809
วันที่ 16.12.2021

83,674.00

83,674.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 83,674.00 บาท ราคา 83,674.00 บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001979190
วันที่ 14.12.2021

49,755.00

49,755.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา 49,755.00 บาท ราคา 49,755.00 บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001987873
วันที่ 29 ธ.ค.2021

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

498,177.91

498,177.91 เฉพาะเจาะจง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

หจก.ธูปสู ง วิศวกรรม แอนด์ เซอร์วิส หจก.ธูปสู ง วิศวกรรม แอนด์ เซอร์วิส

ราคา

498,049.69

บาท ราคา

498,049.69

