แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 มิถุนายน 2559
ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง
1

2

3

ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ

ค่าวัสดุสานักงาน

ค่าน้ าประปา

วงเงินที่
จะซื้อหรือจ้ าง

67,452.20

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง
67,452.20

10,304.10

10,304.10

1,166.30

1,166.30

5,645.32

5,645.32

จัดซื้ อผลิตภัณฑ์คอนกรี ต
งบผูใ้ ช้ไฟปี 2559 ครั้งที่17 369,589.00
4 จานวน 6 รายการ
ก.1 นงค(กส)
ลว. 13 มิ.ย. 59
จัดซื้ อพัสดุอุปกรณ์ขาด
แคลนงบผูใ้ ช้ไฟปี 2559
30,396.00
5 ครั้งที่ 21
ก.1 นงค(กส)
ลว. 20 มิ.ย. 59

369,589.00

30,396.00

ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้ รับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ

และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

ห้างหุน้ ส่วนจากัด

ห้างหุน้ ส่วนจากัด

มีคุณสมบัติ

เอกสารจ่ายเงิน

ดุสิตาปิ โตรเลียม

ดุสิตาปิ โตรเลียม

ถูกต้องครบถ้วน

2500677785/15.06.2016

มีคุณสมบัติ

เอกสารจ่ายเงิน

ถูกต้องครบถ้วน

2500746985/30.06.2016

ตกลงราคา บริ ษทั สมาร์ทคอม แอนด์ แอคเซสเซอรี่ บริ ษทั สมาร์ทคอม แอนด์ แอคเซสเซอรี่

ตกลงราคา

บริ ษทั ยินดีเครื่ องเขียน จากัด

บริ ษทั ยินดีเครื่ องเขียน จากัด

การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

2500634651/03.06.2016
จาหน่ายประปา

เอกสารจ่ายเงิน

อ.หนองแค
อ.หนองแค
บ.พี เอส ที คอนกรี ต จากัด
บ.พี เอส ที คอนกรี ต จากัด
เป็ นราคาที่ต่าสุด และต่ากว่า
ตกลงราคา
ราคาที่เสนอ 368,923.00
ราคาที่เสนอ 368,923.00 ราคากลาง
หจก. ลพบุรีคอนกรี ต (1992)
ราคาที่เสนอ 384,182.00

2500683081/15.06.2016
ใบ PO เลขที่ 3001167406
วันที่ 22/6/2016
ใบ PR เลขที่ 1100938106
วันที่ 13/6/2016

บ.ฟรี ไซซ์ กรี น โปรดักส์ จากัด
บ.ฟรี ไซซ์ กรี น โปรดักส์ จากัด
เป็ นราคาที่ต่าสุด และต่ากว่า
ตกลงราคา
ราคาที่เสนอ 30,300.00
ราคาที่เสนอ 30,300.00 ราคากลาง
ประวิทย์ อีเลคทริ ค
ราคาที่เสนอ 36,000.00

ใบ PO เลขที่ 3001168441
วันที่ 24/6/2016
ใบ PR เลขที่ 1100940582
วันที่ 20/6/2016

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 มิถุนายน 2559
ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจ้ าง

จัดซื้ อผลิตภัณฑ์คอนกรี ต
งบผูใ้ ช้ไฟปี 2559 ครั้งที่19 331,174.00
6 จานวน 6 รายการ
ก.1 นงค(กส)
ลว. 22 มิ.ย. 59

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง
331,174.00

สรุป วิธีจัดซื้อจัดจ้างประเภท ตกลงราคา
7 ราย
สอบราคา
- ราย
ประกวดราคา - ราย

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้ รับการคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง
บ.พี เอส ที คอนกรี ต จากัด
บ.พี เอส ที คอนกรี ต จากัด
เป็ นราคาที่ต่าสุด และต่ากว่า
ตกลงราคา
ราคาที่เสนอ 330,607.00
ราคาที่เสนอ 330,607.00 ราคากลาง
หจก. ลพบุรีคอนกรี ต (1992)
ราคาที่เสนอ 341,234.00

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ใบ PO เลขที่ 3001173078
วันที่ 6/7/2016
ใบ PR เลขที่ 1100941557
วันที่ 22/6/2016

