แบบ สขร.1

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

วงเงินที่
จะซื้ อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ

และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรื อข้อตกลงในการซื้อหรื อจ้ าง

เอกสารจ่ายเงิน
1

ค่าเชื้ อเพลิงพาหนะ

2

ค่าวัสดุสานักงาน

3

ค่าน้ าประปา

210,646.49

2,675.00
4,930.03

210,646.49

2,675.00
4,930.03

ตกลงราคา ห้างหุ ้นส่ วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม ห้างหุ ้นส่ วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม

ตกลงราคา
ตกลงราคา

4

ค่าโทรศัพท์

4,989.75

4,989.75

ตกลงราคา

5

ค่าไปรษณี ย ์

1,317.00

1,317.00

ตกลงราคา

6 จัดซื้อเข็มขัด และสายกันตก

74,365.00

74,365.00

7 จัดซื้อลวดสลิงยกอุปกรณ์

11,984.00

11,984.00

ราคา 210,646.49 บาท

ราคา 210,646.49 บาท

หจก.เอ.บี.เค. เซ็นเตอร์

หจก.เอ.บี.เค. เซ็นเตอร์

ราคา 2,675.00 บาท

ราคา 2,675.00 บาท

การประปาส่วนภูมิภาค อ.หนองแค การประปาส่ วนภูมิภาค อ.หนองแค
ราคา 4,930.03 บาท

ราคา 4,930.03 บาท

บริ ษทั ทีโอที จากัด

บริ ษทั ทีโอที จากัด

ราคา 4,989.75 บาท

ราคา 4,989.75 บาท

บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด

บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด

ราคา 1,317.00 บาท
เคแอนด์พีเซอร์ วิส
ตกลงราคา
ราคา 74,365.00 บาท
เคแอนด์พีเซอร์ วิส
ตกลงราคา
ราคา 11,984.00 บาท

ราคา 1,317.00 บาท
เคแอนด์พีเซอร์ วิส
ราคา 74,365.00 บาท
เคแอนด์พีเซอร์ วิส
ราคา 11,984.00 บาท

สิ นค้าได้มาตรฐาน

2500532993/08.05.2017

อยูใ่ กล้สานักงาน

2500607939/26.05.2017

ของมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
จาหน่ายประปา
ให้บริ การด้านการสื่ อสาร
อยูใ่ นพื้นที่ ที่ให้บริ การ

เอกสารจ่ายเงิน
2500538821/09.05.2017
เอกสารจ่ายเงิน
2500606262/25.05.2017
เอกสารจ่ายเงิน
2500538884/09.05.2017
เลขที่เอกสาร 2000748695

ลว. 18.05.2017
สิ นค้ามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เลขที่เอกสารการจ่ายเงิน
2500626503 ลว. 31.05.2017
ตามที่ตอ้ งการ
สิ นค้ามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เลขที่เอกสารการจ่ายเงิน
2500626503 ลว. 31.05.2017
ตามที่ตอ้ งการ

แบบ สขร.1

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

วงเงินที่
จะซื้ อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

8 ค่าจ้างเหมาตัด - ต่อกลับมิเตอร์

47,650.00

47,650.00

ตกลงราคา

9

28,450.00

28,450.00

ตกลงราคา

10 ค่าจ้างเหมาจดหน่วยมิเตอร์ 141,625.23

141,625.23

ตกลงราคา

ค่าจ้างเหมาติดตั้ง สับเปลี่ยนมิเตอร์

จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน

(หม้อแปลง) งบผูใ้ ช้ไฟ
11 ปี 2560 (ครั้งที่ 9)
ก.1 นงค(กส)
ลว 9 พ.ค. 60
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรี ต
งบโครงการ คฟช.3 ปี 2560

12 (ครั้งที่ 4)
ก.1 นงค(กส)
ลว 9 พ.ค. 60

รายชื่ อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ

และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

นายบุญเลิศ บุญสาน

คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

ราคา 47,650.00 บาท

ราคา 47,650.00 บาท

กฟภ. กาหนด

นายเฉลิมชัย มานะสิ ทธิ์ สิ ริ

นายเฉลิมชัย มานะสิ ทธิ์สิริ

เสนอราคาต่ากว่าราคากลาง

เอกสารจ่ายเงิน

ราคา 28,450.00 บาท

ราคา 28,450.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กฟภ. กาหนด

2500534312/08.05.2017

บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด

บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด

ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม

เอกสารจ่ายเงิน

ราคา 141,625.23 บาท

ราคา 141,625.23 บาท

มาตรฐานของ กฟภ.

บ.พีเอสที คอนกรี ต จากัด
404,028.00

มูลค่าเพิ่ม 28,281.96 มูลค่าเพิ่ม 28,281.96

ตกลงราคา

หรื อข้อตกลงในการซื้อหรื อจ้ าง

นายบุญเลิศ บุญสาน

บ.ซี พี เอ็น ทรานสฟอร์ เมอร์ จากัด บ.ซี พี เอ็น ทรานสฟอร์ เมอร์ จากัด ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
117,800.00 117,800.00 ตกลงราคา
ราคาที่เสนอ 109,140.00
ราคาที่เสนอ 109,140.00 ตามที่ตอ้ งการ และราคาที่เสนอ
มูลค่าเพิ่ม 8,246 มูลค่าเพิ่ม 8,246
บ.เอส.พี.อีเล็คทริ ค อินดัสตรี จากัด
ต่ากว่าราคากลาง
ราคาที่เสนอ 110,210.00

404,028.00

เลขที่และวันที่ของสัญญา

ราคาที่เสนอ 431,741.79
หจก. ลพบุรีคอนกรี ต (1992)
ราคาที่เสนอ 439,994.70

บ.พีเอสที คอนกรี ต จากัด

เอกสารจ่ายเงิน
2500513738/03.05.2017

2500628253/31.05.2017
เลขที่ใบสัง่ ซื้ อ/จ้าง 3001288125

วันที่ 25.05.2017
เลขที่เอกสาร 5200072022
ลว. 14.07.2017

ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เลขที่ใบสัง่ ซื้ อ/จ้าง 3001288090

ราคาที่เสนอ 431,741.79 ตามที่ตอ้ งการ และราคาที่เสนอ วันที่ 25.05.2017
ต่ากว่าราคากลาง

เลขที่เอกสาร 5200077998
ลว. 27.07.2017

แบบ สขร.1

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

วงเงินที่
จะซื้ อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

13 (งวดที่ 2)
ก.1 นงค (กส)
ลว. 20 เม.ย. 2560

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ

และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

บ.พีเอสที คอนกรี ต จากัด

จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรี ต
งบงานขยายเขตฯ ปี 2560

รายชื่ อผู้เสนอราคา

88,626.00

88,626.00

ตกลงราคา

ราคาที่เสนอ 88,626.00
หจก.ลพบุรีคอนกรี ต(1992)
ราคาที่เสนอ 89,790.00

บ.พีเอสที คอนกรี ต จากัด

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรื อข้อตกลงในการซื้อหรื อจ้ าง

ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เลขที่ใบสัง่ ซื้ อ/จ้าง 3001283069

ราคาที่เสนอ 88,626.00 ตามที่ตอ้ งการ และราคาที่เสนอ วันที่ 11.05.2017
ต่ากว่าราคากลาง

เลขที่เอกสาร 5200065047
ลว. 27.06.2017

