แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ฝายสํานักงาน กกพ. ประจําเขต 10 (ราชบุรี)
เดือนกันยายน 2563
ลําดับ

งานที่จัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
5,350.00

ราคากลาง

1

จางซอมครุภัณฑเครื่องสํารองไฟ
จํานวน 5 เครื่อง

2

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

61,018.00

61,018.00

3

จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว

4

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง

5

จัดซื้อรองเทานิรภัย 4 คู

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา และราคาที่
เสนอ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

บริษัท จอมบึงคอมพิวเตอร จํากัด คุณสมบัติ

10BO630025 ลง
วันที่ 1 ก.ย.63

เฉพาะเจาะจง รานแดงกัญ โดยนางแดงกัญ
เปยนุช

รานแดงกัญ โดยนางแดงกัญ เปยนุช คุณสมบัติ

10BO630026 ลง
วันที่ 1 ก.ย.63

10,818.00

10,818.00 เฉพาะเจาะจง รานแดงกัญ โดยนางแดงกัญ
เปยนุช

รานแดงกัญ โดยนางแดงกัญ เปยนุช คุณสมบัติ

10BO630027 ลง
วันที่ 1 ก.ย.63

1,485.00

1,485.00 เฉพาะเจาะจง รานแดงกัญ โดยนางแดงกัญ
เปยนุช

รานแดงกัญ โดยนางแดงกัญ เปยนุช คุณสมบัติ

10BO630028 ลง
วันที่ 1 ก.ย.63

รานเพิ่มพร โดยนางรัตนา เอี่ยมสันต คุณสมบัติ

10BO630029 ลง
วันที่ 1 ก.ย.63

15,740.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมบึงคอมพิวเตอร
จํากัด

ผูที่ไดรับการจัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

15,740.00 เฉพาะเจาะจง รานเพิ่มพร โดยนางรัตนา
เอี่ยมสันต

ครบถวน
ครบถวน
ครบถวน
ครบถวน
ครบถวน

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
กองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดราชบุรี 1
ประจําเดือนกันยายน 2563
ลําดับ
1

งานที่จัดซื้อจัดจาง
จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร DELL
รหัสครุภัณฑ
7001(3)-10-301-001-015-55
จํานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

800.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

800.00 เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผูเสนอราคา และราคาที่
เสนอ

ผูที่ไดรับการจัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

บริษัท เค.เอส.ซี.เอส
อินเตอรเนชั่นแนล
คอมพิวเตอร จํากัด

บริษัท เค.เอส.ซี.เอส
อินเตอรเนชั่นแนล
คอมพิวเตอร จํากัด

2
จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ประจําเดือน ก.ค.-ก.ย. 2563

585.00

585.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทพ.วทัศนา บริการ สาขา3 หจก.ทพ.วทัศนา บริการ สาขา3

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

คุณสมบัติ บันทึกขอความที่ กฟ
ครบถวน
7001.3/690
และอยูใกล
ลว.15 ก.ย. 63
สนง.
คุณสมบัติ
บันทึกขอความที่ กฟ
ครบถวน
7001.3/717
และอยูใกล
ลว. 21 ก.ย. 63
สนง.

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
กองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดราชบุรี 2
เดือนกันยายน 2563
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
ที่จะซื้อหรือจาง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผล
ที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

-

ไมมีรายการ

-

-

-

-

-

-

-

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
กองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดราชบุรี 3
ประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2563
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจาง

1 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น

2 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง
(บาท)
1,300.00

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ราคากลาง
วิธีซื้อหรือจาง
(บาท)
(บาท)

ผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ซื้อหรือจาง (บาท)

1,300.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด
พลับพลาชัยบริการ
(สํานักงานใหญ)

1,300.00

หางหุนสวนจํากัด
พลับพลาชัยบริการ
(สํานักงานใหญ)

1,300.00

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด
พลับพลาชัยบริการ
(สํานักงานใหญ)

400.00

หางหุนสวนจํากัด
พลับพลาชัยบริการ
(สํานักงานใหญ)

400.00

มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง
๙ กันยายน ๒๕๖๓
เลขที่ใบกํากับภาษี
TIO00001630900
0153
๒๓ กันยายน ๒๕๖๓
เลขที่ใบกํากับภาษี
TIO00001630900
0413

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
กองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดราชบุรี 6
เดือนกันยายน 2563
ลําดับที่

แบบ สขร.1

งานที่จัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

ไมมีรายการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
กองทุนพัฒนาไฟฟาโรงไฟฟาเขื่อนแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
เดือนกันยายน 2563
ลําดับที่

แบบ สขร.1

งานที่จัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

ไมมีรายการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

