แบบ สขร 1
้ จัดจ ้าง ปี งบประมาณ ๒๕๖๓
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ
ฝ่ ายสานักงาน กกพ.ประจาเขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) สานักงาน กกพ.
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อจ้ำง

๑

จัดซื้อแอลกอฮอล์เจลฆ่า
๑,๑๒๐.๐๐ บาท
เชื้อสาหรับล้างมือ

๒

จัดจ้างทาชุดเอกสารเพือ่
ใช้ในงานสัมมนา "สิทธิ
๔,๐๐๐.๐๐ บาท
ประโยชน์ของผู้ใช้
พลังงาน" ครั้งที่ ๑

๓

๔

๕

๖

๗

๘

จัดเช่าสถานที่เพือ่ ใช้ใน
งานสัมมนา "สิทธิ
๓,๐๐๐.๐๐ บาท
ประโยชน์ของผู้ใช้
พลังงาน" ครั้งที่ ๑
จัดซื้อของที่ระลึกเพือ่
มอบแก่วทิ ยากร งาน
สัมมนา"สิทธิประโยชน์ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท
ของผู้ใช้พลังงาน" ครั้งที่
๑
จัดจ้างทากระเป๋าใส่
เอกสารประกอบการ
บรรยายในงานสัมมนา ๑๖,๒๕๐.๐๐ บาท
"สิทธิประโยชน์ของผู้ใช้
พลังงาน" ครั้งที่ ๒
จัดจ้างทาชุดเอกสารเพือ่
ใช้ในงานสัมมนา "สิทธิ
๓,๒๕๐.๐๐ บาท
ประโยชน์ของผู้ใช้
พลังงาน" ครั้งที่ ๒
จัดซื้อของที่ระลึกเพือ่
มอบแก่วทิ ยากร งาน
สัมมนา"สิทธิประโยชน์ ๒,๐๗๐.๐๐ บาท
ของผู้ใช้พลังงาน" ครั้งที่
๒
จัดเช่าสถานที่เพือ่ ใช้ใน
งานสัมมนา "สิทธิ
๑,๕๐๐.๐๐ บาท
ประโยชน์ของผู้ใช้
พลังงาน" ครั้งที่ ๒

รำคำกลำง
๑,๑๒๐.๐๐ บาท

๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๑๖,๒๕๐.๐๐ บาท

๓,๒๕๐.๐๐ บาท

๒,๐๗๐.๐๐ บาท

๑,๕๐๐.๐๐ บาท

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รบั กำรคัดเลือก และรำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

ตามหนังสือด่วนที่สุด
พีวเี อสการค้า โดยนางสาวยุพา นาคปาน
ที่ กค. (กวจ)
จานวนเงิน ๑,๑๒๐.๐๐ บาท
๐๔๐๕.๒/ว๑๑๕

พีวเี อสการค้า โดยนางสาวยุพา นาคปาน
จานวนเงิน ๑,๑๒๐.๐๐ บาท

คุณสมบัติและราคาอยู่ใน
วงเงินที่จัดซื้อ

สกพ ๕๕๓๓/๐๗๔๓ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือด่วนที่สุด
ที่ กค. (กวจ)
พีวเี อสการค้า โดยนางสาวยุพา นาคปาน
๐๔๐๕.๒/ว๑๑๙
จานวนเงิน ๔,๐๐๐.๐๐ บาท

พีวเี อสการค้า โดยนางสาวยุพา นาคปาน
จานวนเงิน ๔,๐๐๐.๐๐ บาท

คุณสมบัติและราคาอยู่ใน
วงเงินที่จัดซื้อ

สกพ ๕๕๓๓/๐๗๖๘ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือด่วนที่สุด
ที่ กค. (กวจ)
บริษัท บุณยชนา จากัด จาวนเงิน
๐๔๐๕.๒/ว๑๑๙
๓,๐๐๐.๐๐ บาท

บริษัท บุณยชนา จากัด จาวนเงิน ๓,๐๐๐.๐๐
ราคาอยู่ในวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง สกพ ๕๕๓๓/๐๗๗๐ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
บาท

ตามหนังสือด่วนที่สุด
ที่ กค. (กวจ)
นางสาวปรียาภรณ์ จงพัฒน์ จานวนเงิน
๐๔๐๕.๒/ว๑๑๙
๓,๐๐๐.๐๐ บาท

นางสาวปรียาภรณ์ จงพัฒน์ จานวนเงิน
๓,๐๐๐.๐๐ บาท

คุณสมบัติและราคาอยู่ใน
วงเงินที่จัดซื้อ

ตามหนังสือด่วนที่สุด
ที่ กค. (กวจ)
โรงงานผลิตภัณฑ์จากผ้า โดยนางสาวชุติมา
๐๔๐๕.๒/ว๑๑๙
ช่วยเหลื่อม ราคา ๑๖,๒๕๐.๐๐ บาท

โรงงานผลิตภัณฑ์จากผ้า โดยนางสาวชุติมา
ช่วยเหลื่อม ราคา ๑๖,๒๕๐.๐๐ บาท

คุณสมบัติและราคาอยู่ใน
วงเงินที่จัดซื้อ

สกพ ๕๕๓๓/๐๘๐๔ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือด่วนที่สุด
ที่ กค. (กวจ)
พีวเี อสการค้า โดยนางสาวยุพา นาคปาน
๐๔๐๕.๒/ว๑๑๙
จานวนเงิน ๓,๒๕๐.๐๐ บาท

พีวเี อสการค้า โดยนางสาวยุพา นาคปาน
จานวนเงิน ๓,๒๕๐.๐๐ บาท

คุณสมบัติและราคาอยู่ใน
วงเงินที่จัดซื้อ

สกพ ๕๕๓๓/๐๘๑๘.๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือด่วนที่สุด
ที่ กค. (กวจ)
นางสาวปรียาภรณ์ จงพัฒน์ จานวนเงิน
๐๔๐๕.๒/ว๑๑๙
๒,๐๗๐.๐๐ บาท

นางสาวปรียาภรณ์ จงพัฒน์ จานวนเงิน
๒,๐๗๐.๐๐ บาท

คุณสมบัติและราคาอยู่ใน
วงเงินที่จัดซื้อ

ตามหนังสือด่วนที่สุด
ที่ กค. (กวจ)
บริษัท กระบี่ซิตี้โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จากัด บริษัท กระบี่ซิตี้โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จากัด
๐๔๐๕.๒/ว๑๑๙
จานวนเงิน ๑,๕๐๐.๐๐ บาท
จานวนเงิน ๑,๕๐๐.๐๐ บาท

สกพ ๕๕๓๓/๐๗๗๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

สกพ ๕๕๓๓/๐๘๑๘.๓ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

ราคาอยู่ในวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง สกพ ๕๕๓๓/๐๘๒๘.๑ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

แบบ สขร 1
้ จัดจ ้างในรอบเดือน
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ
ฝ่ ายสานักงาน กกพ.ประจาเขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
ประจาเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ [งบประมาณ ๙๗(๖)]

ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รบั กำรคัดเลือก และรำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

๑,๑๒๐.๐๐ บาท

ตามหนังสือด่วนที่สุด
พีวเี อสการค้า โดยนางสาวยุพา นาคปาน
ที่ กค. (กวจ)
จานวนเงิน ๑,๑๒๐.๐๐ บาท
๐๔๐๕.๒/ว๑๑๕

พีวเี อสการค้า โดยนางสาวยุพา นาคปาน
จานวนเงิน ๑,๑๒๐.๐๐ บาท

คุณสมบัติและราคาอยู่ใน
วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง

สกพ ๕๕๓๓/๐๗๔๓ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

๒,๔๐๐.๐๐ บาท

ตามหนังสือด่วนที่สุด
นางสาวปรียาภรณ์ จงพัฒน์ จานวนเงิน
ที่ กค. (กวจ)
๒,๔๐๐.๐๐ บาท
๐๔๐๕.๒/ว๑๑๙

นางสาวปรียาภรณ์ จงพัฒน์ จานวนเงิน
๒,๔๐๐.๐๐ บาท

คุณสมบัติและราคาอยู่ใน
วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง

สกพ ๕๕๓๓/๐๗๔๔ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๒,๐๐๐.๐๐ บาท

ตามหนังสือด่วนที่สุด
คุณสมบัติและราคาอยู่ใน
ที่ กค. (กวจ)
P.N.BUSINESS จานวนเงิน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท P.N.BUSINESS จานวนเงิน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท
วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง
๐๔๐๕.๒/ว๑๑๙

สกพ ๕๕๓๓/๐๗๔๕ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

๔

จัดจ้างทาชุดเอกสารเพือ่
ใช้ในกิจกรรมอบรม
๓,๖๐๐.๐๐ บาท
สัมมนาฯ

๓,๖๐๐.๐๐ บาท

ตามหนังสือด่วนที่สุด
พีวเี อส การค้า โดยนางสาวยุพา นาคปาน
ที่ กค. (กวจ)
จานวนเงิน
๐๔๐๕.๒/ว๑๑๙

พีวเี อส การค้า โดยนางสาวยุพา นาคปาน
จานวนเงิน

คุณสมบัติและราคาอยู่ใน
วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง

สกพ ๕๕๓๓/๐๗๔๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

๕

จัดเช่าสถานที่เพือ่ ใช้จัด
กิจกรรมอบรมสัมมนา
ให้ความรู้ความเข้าใจ
๓,๐๐๐.๐๐ บาท
เกี่ยวกับการดาเนินงาน
กองทุนฯ

๓,๐๐๐.๐๐ บาท

ตามหนังสือด่วนที่สุด
บริษัท สายชลแกรนด์ววิ จากัด เป็นเงิน
ที่ กค. (กวจ)
๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๐๔๐๕.๒/ว๑๑๙

บริษัท สายชลแกรนด์ววิ จากัด เป็นเงิน
๓,๐๐๐.๐๐ บาท

คุณสมบัติและราคาอยู่ใน
วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง

สกพ ๕๕๓๓/๐๗๕๕ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

๖

จัดซื้อเสื้อโปโลเพือ้ ใช้ใน
กิจกรรมอบรมศึกษาดู
๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท
งานเพือ่ ต่อยอดองค์
ความรู้ฯ

๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท

นางสาวมาลีนนท์ นิลบดี เป็นเงิน
๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท

คุณสมบัติและราคาอยู่ใน
วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง

สกพ ๕๕๓๓/๐๗๕๗ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

๗

จัดซื้อของที่ระลึกเพือ่
มอบแก่วทิ ยากร ใน
กิจกรรมอบรมศึกษาดู
งานนอกสถานที่ฯ

นางสาวปรียาภรณ์ จงพัฒน์ จานวนเงิน
๗,๒๐๐.๐๐ บาท

คุณสมบัติและราคาอยู่ใน
วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง

สกพ ๕๕๓๓/๐๗๙๗.๓ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

๑

จัดซื้อแอลกอฮอล์เจลฆ่า
๑,๑๒๐.๐๐ บาท
เชื้อสาหรับล้างมือ

๒

จัดซื้อของที่ระลึกเพือ่
มอบแก่วทิ ยากร

๓

จัดจ้างทาไวนิล
ประชาสัมพันธ์

๒,๔๐๐.๐๐ บาท

๗,๒๐๐๐.๐๐ บาท

๗,๒๐๐๐.๐๐ บาท

เฉพาะเจาะจง

นางสาวมาลีนนท์ นิลบดี เป็นเงิน
๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท

ตามหนังสือด่วนที่สุด
นางสาวปรียาภรณ์ จงพัฒน์ จานวนเงิน
ที่ กค. (กวจ)
๗,๒๐๐.๐๐ บาท
๐๔๐๕.๒/ว๑๑๙

แบบ สขร 1

๘

จัดจ้างเหมาบริการรถ
โดยสารปรับอากาศ
(รถบัส)

๙

จัดจ้างเหมาบริการรถรถตู้ ๙,๖๐๐.๐๐ บาท

๑๐

จัดจ้างทาไวนิลเพือ่ ใช้ใน
กิจกรรมอบรมศึกษาดู ๑,๓๐๐๐.๐๐ บาท
งานนอกสถานที่ฯ

๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท

เฉพาะเจาะจง

หจก. บุญมีชัย ทัวร์ จานวนเงิน ๖๔,๐๐๐.๐๐ หจก. บุญมีชัย ทัวร์ จานวนเงิน ๖๔,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติและราคาอยู่ใน
บาท
บาท
วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง

๙,๖๐๐.๐๐ บาท

ตามหนังสือด่วนที่สุด
นายกิตติ ยืนนาน จานวนเงิน ๖๔,๐๐๐.๐๐ นายกิตติ ยืนนาน จานวนเงิน ๖๔,๐๐๐.๐๐
ที่ กค. (กวจ)
บาท
บาท
๐๔๐๕.๒/ว๑๑๙

๑,๓๐๐๐.๐๐ บาท

ตามหนังสือด่วนที่สุด
คุณสมบัติและราคาอยู่ใน
ที่ กค. (กวจ)
P.N.BUSINESS จานวนเงิน ๑,๓๐๐.๐๐ บาท P.N.BUSINESS จานวนเงิน ๑,๓๐๐.๐๐ บาท
วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง
๐๔๐๕.๒/ว๑๑๙

คุณสมบัติและราคาอยู่ใน
วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง

สกพ ๕๕๓๓/๐๗๙๗.๔ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

สกพ ๕๕๓๓/๐๘๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

สกพ ๕๕๓๓/๐๘๑๘.๑ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

แบบ สขร 1
้ จัดจ ้างในรอบเดือน
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้ าขนอม
ประจาเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ไม่มีการดาเนินการ

ผู้ที่ได้รบั กำรคัดเลือก และรำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

แบบ สขร 1
้ จัดจ ้างในรอบเดือน
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้ าโรงไฟฟ้ าเขือ
่ นรัชชประภา
ประจาเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่

๑

งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

จ้างซื้อเสื้อเชิ้ตพร้อมปัก
ตราสัญลักษณกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า

๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
บริษัท สุราษฎร์ ซิตี้ จากัด ๒๗,๐๙๑.๐๐
บาท

ผู้ที่ได้รบั กำรคัดเลือก และรำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง
บริษัท สุราษฎร์ ซิตี้ จากัด ๒๗,๐๙๑.๐๐ บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

กฟ ๘๐๐๑/๓๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ส.ค. ๖๓

แบบ สขร 1
้ จัดจ ้างในรอบเดือน
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้ าโรงไฟฟ้ ากระบี่
ประจาเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่
๑

งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง
จ้างเหมาบริการเรือ
โดยสาร

วงเงินที่จะซื้อจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท

เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
นางภัทราวดี ฤทธิกุล จานวนเงิน
๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท

ผู้ที่ได้รบั กำรคัดเลือก และรำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง
นางภัทราวดี ฤทธิกุล จานวนเงิน
๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
กฟ ๘๑๐๘/๑๒๕ ลงวันที่ ๕ ส.ค. ๖๓

