แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน ตุลาคม
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ตุลาคม 2559
ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

1

ค่าเชื้ อเพลิงพาหนะ

วงเงินที่
จะซื้อหรือจ้ าง

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง

79,380.29

79,380.29

66,281.33

66,281.33

ตกลงราคา

ค่าวัสดุสานักงาน

591.00

591.00

ตกลงราคา

3

ค่าน้ าประปา

8,964.47

8,964.47

ตกลงราคา

4

ค่าไฟฟ้ า

4,893.97

4,893.97

ตกลงราคา

จัดซื้ อผลิตภัณฑ์คอนกรี ต
งบงานขยายเขตไฟฟ้ าให้

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ

และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

ห้างหุน้ ส่วนจากัด

ห้างหุน้ ส่วนจากัด

มีคุณสมบัติ

เอกสารจ่ายเงิน

ดุสิตาปิ โตรเลียม

ดุสิตาปิ โตรเลียม

ถูกต้องครบถ้วน

2501219567/20.10.2016

บริ ษทั ออฟฟิ ช คลับ(ไทย) จากัด

บริ ษทั ออฟฟิ ช คลับ(ไทย) จากัด

การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค

อ.หนองแค

อ.หนองแค

การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค

บ.พี เอส ที คอนกรี ต จากัด
40,255.00

40,255.00

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

ตกลงราคา

บ้านเรื อนราษฎรรายใหม่

ราคาที่เสนอ 42,970.13

บ.พี เอส ที คอนกรี ต จากัด

เอกสารจ่ายเงิน

ถูกต้องครบถ้วน

2501175697/07.10.2016

จาหน่ายประปา
จาหน่ายไฟฟ้ า
เป็ นราคาที่ต่าสุด และ

จัดซื้ อพัสดุอุปกรณ์
6 ปี 2559 (ครั้งที่42)

ตกลงราคา

ราคาที่เสนอ 76,826.00
บ.พงษ์พิมานการไฟฟ้ า จากัด
ราคาที่เสนอ 77,040.00

2501256046/28.10.2016
เอกสารจ่ายเงิน
2501258043/31.10.2016
ใบ PO เลขที่ 3001223054
ใบ PR เลขที่ 1100977404
ลว. 18 ต.ค. 2559

บ. เอส พี อีเล็คทริ ด อินดัสตรี จากัด บ. เอส พี อีเล็คทริ ด อินดัสตรี จากัด
82,360.00

เอกสารจ่ายเงิน

ราคาที่เสนอ 42,970.13 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลว. 18 พ.ย. 2559

หจก. ลพบุรีคอนกรี ต (1992)

82,360.00

หรือข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง

มีคุณสมบัติ

ราคาที่เสนอ 43,615.34
ขาดแคลน งบผูใ้ ช้ไฟ

เลขที่และวันที่ของสัญญา

2501249934/28.10.2016

2

5

รายชื่ อผู้เสนอราคา

เป็ นราคาที่ต่าสุด และ

ใบ PO เลขที่ 3001214721

ราคาที่เสนอ 76,826.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลว. 28 ต.ค. 2559
ใบ PR เลขที่ 1100977253
ลว. 18 ต.ค. 2559

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน ตุลาคม
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ตุลาคม 2559
ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจ้ าง

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง

จัดซื้ อผลิตภัณฑ์คอนกรี ต
งานขยายเขตฯงบผูใ้ ช้ไฟ

รายชื่ อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ

และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

บ.พี เอส ที คอนกรี ต จากัด
216,196.00

216,196.00

ตกลงราคา

7 ปี 2559

ราคาที่เสนอ 230,938.10

บ.พี เอส ที คอนกรี ต จากัด

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป
เป็ นราคาที่ต่าสุด และ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้ อตกลงในการซือ้ หรือจ้ าง

ใบ PO เลขที่ 3001223308

ราคาที่เสนอ 230,938.10 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลว. 18 พ.ย. 2559

หจก. ลพบุรีคอนกรี ต (1992)

ใบ PR เลขที่ 1100978938

ราคาที่เสนอ 234,247.61
จัดซื้ อพัสดุอุปกรณ์
ขาดแคลนงบปรับปรุ ง

บ.ซีพีเอ็น ทรานส์ฟอร์ เมอร์ จากัด
282,300.00

282,300.00

8 ระบบจาหน่ายปี 2559

ตกลงราคา

ราคาที่เสนอ 271,352.00
บ. พงษ์พิมานการไฟฟ้ า จากัด
ราคาที่เสนอ 271,780.00

สรุป วิธีจัดซื้อจัดจ้างประเภท ตกลงราคา
8 ราย
สอบราคา
- ราย
ประกวดราคา - ราย

บ.ซีพีเอ็น ทรานส์ฟอร์ เมอร์ จากัด

เป็ นราคาที่ต่าสุด และ

ใบ PO เลขที่ 3001223320

ราคาที่เสนอ 271,352.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ลว. 18 พ.ย. 2559
ใบ PR เลขที่ 1100978904
ลว. 25 ต.ค. 2559

