แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน มกราคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 มกราคม 2560
ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

1

ค่าเชื้ อเพลิงพาหนะ

165,145.11

165,145.11

2

ค่าวัสดุสานักงาน

8,500.00

8,500.00

3

ค่าวัสดุสานักงาน

2,889.00

2,889.00

ตกลงราคา

4

ค่าวัสดุสานักงาน

22,042.00

22,042.00

ตกลงราคา

5

ค่าน้ าประปา

6,413.58

6,413.58

ตกลงราคา

6

ค่าโทรศัพท์

8,938.57

8,938.57

7

ค่าไปรษณี ย ์

3,080.00

3,080.00

รายชื่ อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ

และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

ตกลงราคา ห้างหุ ้นส่ วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม ห้างหุ ้นส่ วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม
ราคา 165,145.11 บาท
ราคา 165,145.11 บาท
UP.SERVICE
UP.SERVICE
ตกลงราคา
ราคา 8,500.00 บาท
ราคา 8,500.00 บาท
บริ ษทั ยินดีเครื่ องเขียน จากัด

บริ ษทั ยินดีเครื่ องเขียน จากัด

ราคา 2,889.00 บาท

ราคา 2,889.00 บาท

บริ ษทั โปร ไอ.ที.ลิ้งค์ จากัด

บริ ษทั โปร ไอ.ที.ลิ้งค์ จากัด

ราคา 22,042.00 บาท

ราคา 22,042.00 บาท

การประปาส่วนภูมิภาค อ.หนองแค การประปาส่วนภูมิภาค อ.หนองแค
ราคา 6,413.58 บาท

ตกลงราคา บริ ษทั ทีโอที จากัด
ราคา 8,938.57 บาท
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด
ตกลงราคา
ราคา 3,080.00 บาท

ราคา 6,413.58 บาท
บริ ษทั ทีโอที จากัด
ราคา 8,938.57 บาท
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด
ราคา 3,080.00 บาท

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรื อข้อตกลงในการซื้อหรื อจ้ าง

สิ นค้าได้มาตรฐาน
อยูใ่ กล้สานักงาน
ของได้มาตรฐาน

เอกสารจ่ายเงิน
2500028836/12.01.2017
2500085972/27.01.2017
เอกสารจ่ายเงิน

มีบริ การจัดส่ ง รวดเร็ ว

2500082577/26.01.2017

ของได้มาตรฐาน
ของได้มาตรฐาน
จาหน่ายประปา

เอกสารจ่ายเงิน
2500082567/26.01.2017
เอกสารจ่ายเงิน
2500085744/27.01.2017
เอกสารจ่ายเงิน
2500057371/19.01.2017

เอกสารจ่ายเงิน
ให้บริ การด้านการสื่ อสาร
2500019406/10.01.2017
2500085300/27.01.2017
เลขที่เอกสาร 2000036417
อยูใ่ นพื้นที่ ที่ให้บริ การ
ลว. 12.01.2017

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน มกราคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 มกราคม 2560
ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

8 ค่าจ้างเหมาจดหน่วยมิเตอร์ 140,123.53
9

ค่าจ้างเหมาติดตั้ง สับเปลี่ยนมิเตอร์

19,890.00

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง
140,123.53

ตกลงราคา

19,890.00

ตกลงราคา

(ครั้งที่69) งบผูใ้ ช้ไฟ ปี 2559

ก.1 นงค(กส)
ลว 18 ม.ค. 60

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ

และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรื อข้อตกลงในการซื้อหรื อจ้ าง

บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด

บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด

ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม

ราคา 140,123.53 บาท

ราคา 140,123.53 บาท

มาตรฐานของ กฟภ.

นายเฉลิมชัย มานะสิ ทธิ์ สิ ริ

นายเฉลิมชัย มานะสิ ทธิ์ สิ ริ

เสนอราคาต่ากว่าราคากลาง

เอกสารจ่ายเงิน

ราคา 19,890.00 บาท

ราคา 19,890.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กฟภ. กาหนด

2500024845/11.01.2017

เอกสารจ่ายเงิน
2500043587/17.01.2017

บ.ซี พี เอ็น ทรานสฟอร์ เมอร์ จากัด บ.ซี พี เอ็น ทรานสฟอร์ เมอร์ จากัด ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001248054

จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน

10

รายชื่ อผู้เสนอราคา

117,800.00

117,800.00

ตกลงราคา

ราคาที่เสนอ 107,800.00
บ.สหภัณฑ์ อิเลคทริ ค จากัด
ราคาที่เสนอ 108,000.00

ราคาที่เสนอ 107,800.00 ตามที่ตอ้ งการ และราคาที่เสนอ วันที่ 21/01/2017
ต่ากว่าราคากลาง

เลขที่เอกสารการจ่ายเงิน
2500336412 ลว. 16.03.2017

