แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน เมษายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 เมษายน 2560
ที่

งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

1

ค่าเชื้ อเพลิงพาหนะ

144,838.36

144,838.36

2

ค่าวัสดุสานักงาน

2,675.00

2,675.00

3

ค่าวัสดุสานักงาน
(ค่าหมึกพิมพ์)

8,450.00

8,450.00

4

ค่าน้ าประปา

4,993.16

4,993.16

5

ค่าโทรศัพท์

4,796.02

4,796.02

6

ค่าไปรษณี ย ์

4,134.00

4,134.00

จ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตฯ

กฟอ.หนองแค-ม/ป.50เควีเอ.

7

ห้องแถว7 ห้อง
นายชุมชนม์ เฉลิมช่วง
ก.1 นงค(กส)
ลว 31 มี.ค. 60

60,646.30

60,646.30

ตกลงราคา

รายชื่ อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ

และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

ห้างหุ ้นส่ วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม ห้างหุ ้นส่ วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรื อข้อตกลงในการซื้อหรื อจ้ าง

มีคุณสมบัติ

ราคา 144,838.36 บาท
ราคา 144,838.36 บาท
ถูกต้องครบถ้วน
หจก.เอ.บี.เค. เซ็นเตอร์
หจก.เอ.บี.เค. เซ็นเตอร์
มีคุณสมบัติ
ตกลงราคา
ราคา 2,675.00 บาท
ราคา 2,675.00 บาท
ถูกต้องครบถ้วน
UP.SERVICE
UP.SERVICE
มีคุณสมบัติ
ตกลงราคา
ราคา 8,450.00 บาท
ราคา 8,450.00 บาท
ถูกต้องครบถ้วน
การประปาส่วนภูมิภาค อ.หนองแค การประปาส่ วนภูมิภาค อ.หนองแค
จาหน่ายประปา
ตกลงราคา
ราคา 4,993.16 บาท
ราคา 4,993.16 บาท
บริ ษทั ทีโอที จากัด
บริ ษทั ทีโอที จากัด
ตกลงราคา
ให้บริ การด้านการสื่ อสาร
ราคา 4,796.02 บาท
ราคา 4,796.02 บาท
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด
ตกลงราคา
อยูใ่ นพื้นที่ ที่ให้บริ การ
ราคา 4,134.00 บาท
ราคา 4,134.00 บาท
นายสักชัย เลิศหล้า
นายสักชัย เลิศหล้า
เคยปฏิบตั ิงานให้ กฟภ.
ตกลงราคา
ราคาที่เสนอ 60,611.20
ราคาที่เสนอ 60,611.20 และมีผลงานที่ดี

เอกสารจ่ายเงิน
2500474073/21.04.2017
เอกสารจ่ายเงิน
2500461981/19.04.2017
เอกสารจ่ายเงิน
2500442157/11.04.2017
เอกสารจ่ายเงิน
2500466130/19.04.2017
เอกสารจ่ายเงิน
2500440797/10.04.2017
เลขที่เอกสาร 2000591133
ลว. 18.04.2017
เลขที่ใบสัง่ ซื้ อ/จ้าง 3001273793

วันที่ 10/4/2017
เลขที่เอกสารการจ่ายเงิน
2500500956 ลว. 28.04.2017

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน เมษายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 เมษายน 2560
ที่

งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

8 ค่าจ้างเหมาจดหน่วยมิเตอร์ 140,855.77
9

ค่าจ้างเหมาติดตั้ง สับเปลี่ยนมิเตอร์

26,874.00

จ้างเหมาบุคคลภายนอก
ทาความสะอาดสานักงาน 101,115.00
10
กฟอ.หนองแค (เพิ่มเติม)

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง
140,855.77

ตกลงราคา

26,874.00

ตกลงราคา

101,115.00

รายชื่ อผู้เสนอราคา

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 140,855.77 บาท

ราคา 140,855.77 บาท

มาตรฐานของ กฟภ.

นายเฉลิมชัย มานะสิ ทธิ์ สิ ริ

นายเฉลิมชัย มานะสิ ทธิ์สิริ

เสนอราคาต่ากว่าราคากลาง

เอกสารจ่ายเงิน

ราคา 26,874.00 บาท

ราคา 26,874.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กฟภ. กาหนด

2500442185/11.04.2017

หจก. ตะวันนา 1980
หจก. ตะวันนา 1980
เคยปฏิบตั ิงานให้ กฟภ.
ตกลงราคา
ราคาที่เสนอ 101,115.00 ราคาที่เสนอ 101,115/10เดือน/1คน และมีผลงานที่ดี

เอกสารจ่ายเงิน
2500496523/27.04.2017

สัญญาจ้างเลขที่
สจ.004/2560 (เพิ่มเติม)
ลว. 4 เม.ย.60

