แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 มิถุนายน 2560
ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซื้อหรื 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

430,641.30

430,641.30

ตกลงราคา

ห้างหุ ้นส่ วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม ห้างหุ ้นส่ วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม

สิ นค้าได้มาตรฐาน

2500702164/12.06.2017

ราคา 430,641.30 บาท

อยูใ่ กล้สานักงาน

2500720205/13.06.2017

ราคา 430,641.30 บาท

2500765379/30.06.2017
2

ค่าวัสดุสานักงาน

22,042.00

22,042.00

ตกลงราคา

3

ค่าวัสดุสานักงาน

25,965.00

25,965.00

ตกลงราคา

4

ค่าวัสดุสานักงาน

16,700.00

16,700.00

5

ค่าวัสดุสานักงาน

2,675.00

2,675.00

6

ค่าวัสดุสานักงาน

7,425.80

7,425.80

บริ ษทั โปร ไอ.ที.ลิ้งค์ จากัด

บริ ษทั โปร ไอ.ที.ลิ้งค์ จากัด

ราคา 22,042.00 บาท

ราคา 22,042.00 บาท

ร้ านวิชาภัณฑ์(สานักงานใหญ่)

ร้ านวิชาภัณฑ์(สานักงานใหญ่)

ราคา 25,965.00 บาท

ราคา 25,965.00 บาท

ของมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
ของมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
มีบริ การจัดส่ ง

เอกสารจ่ายเงิน
2500651511/06.06.2017
เอกสารจ่ายเงิน

2500707154/19.06.2017
เอกสารจ่ายเงิน
UP.SERVICE
UP.SERVICE
ของมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 2500658055/07.06.2017
ตกลงราคา
ราคา 16,700.00 บาท
ราคา 16,700.00 บาท
มีบริ การจัดส่ ง รวดเร็ ว 2500707230/19.06.2017
2500757713/29.06.2017
หจก.เอ.บี.เค. เซ็นเตอร์
หจก.เอ.บี.เค. เซ็นเตอร์
เอกสารจ่ายเงิน
ตกลงราคา
ของมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
ราคา 2,675.00 บาท
ราคา 2,675.00 บาท
2500713161/20.06.2017
เอกสารจ่ายเงิน
ตกลงราคา บ.สมาร์ ทคอม แอนด์ แอคเซสเซอร์ รี จก. บ.สมาร์ ทคอม แอนด์ แอคเซสเซอร์ รี จก. ของมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 2500732662/23.06.2017
ราคา 7,425.80 บาท
ราคา 7,425.80 บาท
2500732662/23.06.2017

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 มิถุนายน 2560
ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

7

ค่าน้ าประปา

7,076.45

7,076.45

ตกลงราคา

8

ค่าโทรศัพท์

4,663.49

4,663.49

ตกลงราคา

9

ค่าไปรษณี ย ์

2,249.00

2,249.00

ตกลงราคา

10 ค่าเข็มขัดนิรภัยและสายกันตก

21,000.00

21,000.00

ค่าเปลี่ยนยางรถยนต์
ทะเบียน 84-8516 สบ.

9,160.00

9,160.00

5,290.00

5,290.00

ตกลงราคา

7,662.00

7,662.00

ตกลงราคา

17,150.00

17,150.00

ตกลงราคา

11
12
13
14

ค่าซ่อมยานพาหนะ(ช่วงล่าง)

ทะเบียน 84-8516 สบ.
ค่าบารุ งรักษายานพาหนะ
ทะเบียน กน-807 สบ.
ค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์

ทะเบียน 85-6524 สบ.

รายชื่ อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ

และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

การประปาส่วนภูมิภาค อ.หนองแค การประปาส่ วนภูมิภาค อ.หนองแค
ราคา 7,076.45 บาท

ราคา 7,076.45 บาท

บริ ษทั ทีโอที จากัด

บริ ษทั ทีโอที จากัด

ราคา 4,663.49 บาท

ราคา 4,663.49 บาท

บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด

บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด

ราคา 2,249.00 บาท
บริ ษทั อัพไลน์ เทคโนโลยี จากัด
ตกลงราคา
ราคา 21,000.00 บาท
อนันต์การยาง
ตกลงราคา
ราคา 9,160.00 บาท

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป
จาหน่ายประปา
ให้บริ การด้านการสื่ อสาร
อยูใ่ นพื้นที่ ที่ให้บริ การ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรื อข้อตกลงในการซื้อหรื อจ้ าง

เอกสารจ่ายเงิน
2500712108/19.06.2017
เอกสารจ่ายเงิน
2500695707/15.06.2017
เลขที่เอกสาร 2000890007

ราคา 2,249.00 บาท
บริ ษทั อัพไลน์ เทคโนโลยี จากัด
ราคา 21,000.00 บาท
อนันต์การยาง
ราคา 9,160.00 บาท

ลว. 12.06.2017
มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
เลขที่เอกสาร 2000848597
ตามที่ตอ้ งการ
ลว. 05.06.2017
ผลงานมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2000847512
ตามที่ตอ้ งการ
ลว. 05.06.2017

ก.เซอร์ วิสณ์

ก.เซอร์ วิสณ์

ผลงานมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2000992845

ราคา 5,290.00 บาท

ราคา 5,290.00 บาท

ตามที่ตอ้ งการ

ลว. 28.06.2017

บริ ษทั สิ นคาร์ แคร์ ออโต้ เซอร์ วิส จากัด บริ ษทั สิ นคาร์ แคร์ ออโต้ เซอร์ วิส จากัด ผลงานมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2000969977

ราคา 7,662.00 บาท

ราคา 7,662.00 บาท

ตามที่ตอ้ งการ

ลว. 23.06.2017

บริ ษทั สิ นคาร์ แคร์ ออโต้ เซอร์ วิส จากัด บริ ษทั สิ นคาร์ แคร์ ออโต้ เซอร์ วิส จากัด ผลงานมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2000969084

ราคา 17,150.00 บาท

ราคา 17,150.00 บาท

ตามที่ตอ้ งการ

ลว. 23.06.2017

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน มิถุนายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 มิถุนายน 2560
ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

15 ค่าจ้างเหมาตัด - ต่อกลับมิเตอร์

38,165.00

38,165.00

ตกลงราคา

16

32,275.00

32,275.00

ตกลงราคา

17 ค่าจ้างเหมาจดหน่วยมิเตอร์ 142,022.73

142,022.73

ตกลงราคา

ค่าจ้างเหมาติดตั้ง สับเปลี่ยนมิเตอร์

จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรี ต
งบโครงการ คพจ.1 ปี 2560

18 (ครั้งที่ 3)
ก.1 นงค(กส)
ลว 5 มิ.ย. 60

122,524.00

122,524.00

มูลค่าเพิ่ม 8,576.68 มูลค่าเพิ่ม 8,576.68

ตกลงราคา

รายชื่ อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ

และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรื อข้อตกลงในการซื้อหรื อจ้ าง

นายบุญเลิศ บุญสาน

นายบุญเลิศ บุญสาน

คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

ราคา 38,165.00 บาท

ราคา 38,165.00 บาท

กฟภ. กาหนด

นายเฉลิมชัย มานะสิ ทธิ์ สิ ริ

นายเฉลิมชัย มานะสิ ทธิ์สิริ

เสนอราคาต่ากว่าราคากลาง

เอกสารจ่ายเงิน

ราคา 32,275.00 บาท

ราคา 32,275.00 บาท

คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กฟภ. กาหนด

2500670399/09.06.2017

บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด

บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด

ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม

เอกสารจ่ายเงิน

ราคา 142,022.73 บาท

ราคา 142,022.73 บาท

มาตรฐานของ กฟภ.

บ.พีเอสที คอนกรี ต จากัด

บ.พีเอสที คอนกรี ต จากัด

ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เลขที่ใบสัง่ ซื้ อ/จ้าง 3001296977

ราคาที่เสนอ 131,100.68
หจก. ลพบุรีคอนกรี ต (1992)
ราคาที่เสนอ 132,932.52

เอกสารจ่ายเงิน
2500638986/02.06.2017

2500744203/27.06.2017

ราคาที่เสนอ 131,100.68 ตามที่ตอ้ งการ และราคาที่เสนอ วันที่ 19.06.2017
ต่ากว่าราคากลาง

เลขที่เอกสาร 5200078005
ลว. 27.07.2017

