แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซื้ อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

1 ค่าเชื้ อเพลิงพาหนะ

148,274.00

148,274.00

ตกลงราคา

2 ค่าวัสดุสานักงาน

13,233.64

13,233.64

ตกลงราคา

3 ค่าวัสดุสานักงาน

5,800.00

5,800.00

ตกลงราคา

4 ค่าน้ าประปา

3,687.50

3,687.50

ตกลงราคา

5 ค่าโทรศัพท์

5,357.78

5,357.78

ตกลงราคา

6 ค่าไปรษณี ย ์

2,050.00

2,050.00

ตกลงราคา

96,500.00

96,500.00

ตกลงราคา

7

ค่าซ่อมยานพาหนะ
ทะเบียน 93-0387 กทม.

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม

ราคา

148,274.00

บาท ราคา

ร้ าน วิชาภัณฑ์
ราคา

13,233.64

148,274.00

บาท

ร้ าน วิชาภัณฑ์
บาท ราคา

13,233.64

5,800.00

บาท ราคา

5,800.00

บาท
บาท

การประปาส่วนภูมิภาค อ.หนองแค การประปาส่วนภูมิภาค อ.หนองแค

ราคา

3,687.50

บริ ษทั ทีโอที จากัด
ราคา

5,357.78

บาท ราคา

3,687.50

บาท

บริ ษทั ทีโอที จากัด
บาท ราคา

5,357.78

บาท

บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด
ราคา

2,050.00

บาท ราคา

2,050.00

ถูกต้องครบถ้วน

G03320170719000776-79/21.07.2017

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

มีคุณสมบัติ

บริ ษทั โปร ไอ.ที.ลิ้งค์ จากัด บริ ษทั โปร ไอ.ที.ลิ้งค์ จากัด
ราคา

มีคุณสมบัติ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เอกสารจ่ายเงิน

บาท

ถูกต้องครบถ้วน
มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
จาหน่ายประปา
ให้บริ การด้านการสื่ อสาร
อยูใ่ นพื้นที่ ที่ให้บริ การ

เลขที่เอกสาร 2001044050
ลว. 12.07.2017
เลขที่เอกสาร 2001145325
ลว. 26.07.2017
เลขที่เอกสาร 2001120942
ลว. 21.07.2017
เอกสารจ่ายเงิน
G03320170721000805/21.07.2017
เลขที่เอกสาร 2001070380
ลว. 13.07.2017

หจก.อู่สมทรงการช่าง (2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง (2554) มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

เลขที่เอกสาร 5200072882

ราคา

ลว. 14.07.2017

96,500.00

บาท ราคา

96,500.00

บาท ตามที่ตอ้ งการ

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง

8

ค่าบารุ งรักษายานพาหนะ
ทะเบียน 93-0387 กทม.

9 ซ่อมท่อประปา

10 ค่าจ้างเหมาตัด - ต่อกลับมิเตอร์

11 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง สับเปลี่ยนมิเตอร์

วงเงินที่
จะซื้ อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

บริ ษทั สิ นคาร์ แคร์ ออโต้ เซอร์ วิส จากัด บริ ษทั สิ นคาร์ แคร์ ออโต้ เซอร์ วิส จากัด

2,060.00

2,060.00

ตกลงราคา

ราคา

2,060.00

บาท ราคา

นายภาณุ พงศ์ แข็งธัญกิจ

2,060.00

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป
มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

บาท ตามที่ตอ้ งการ

นายภาณุ พงศ์ แข็งธัญกิจ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

เลขที่เอกสาร 2001126515
ลว. 24.07.2017
เลขที่เอกสาร 2001128154

6,110.00

6,110.00

ตกลงราคา

49,980.00

49,980.00

ตกลงราคา

25,771.00

นายเฉลิมชัย มานะสิ ทธิ์ สิ ริ นายเฉลิมชัย มานะสิ ทธิ์สิริ เสนอราคาต่ากว่าราคากลาง เลขที่เอกสาร 2001049830
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กฟภ.
ตกลงราคา
ราคา 25,771.00 บาท ราคา 25,771.00 บาท กาหนด
ลว. 07.07.2017

25,771.00

ราคา

6,110.00

บาท ราคา

นายบุญเลิศ บุญสาน
ราคา

49,980.00

6,110.00

บาท ตามที่ตอ้ งการ

นายบุญเลิศ บุญสาน

บาท ราคา

49,980.00

คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

บาท กฟภ. กาหนด

บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
12 ค่าจ้างเหมาจดหน่วยมิเตอร์

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง

134,520.20

134,520.20

ตกลงราคา

ราคา

134,520.20

บาท ราคา

134,520.20

บาท มาตรฐานของ กฟภ.

ลว. 24.07.2017
เลขที่เอกสาร 2001049481
ลว. 07.07.2017

เอกสารจ่ายเงิน
G03320170705300010-11/05.07.2017

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซื้ อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

384,284.00

384,284.00

13 ไฟฟ้าให้ครัวเรื อนที่ห่างไกล

ตกลงราคา ราคา

383,424.00

เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป
สัญญาหรื อข้อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
บ.พีเอสที คอนกรี ต จากัด ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001302243

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

บ.พีเอสที คอนกรี ต จากัด

จัดซื้ อผลิตภัณฑ์คอนกรี ต
งบโครงการขยายเขตระบบ

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

บาท ราคา

383,424.00

บาท ตามที่ตอ้ งการ และราคาที่เสนอ วันที่ 03.07.2017

หจก. ลพบุรีคอนกรี ต (1992)

(คฟก) ครั้งที่ 1

ราคา

389,828.00

ต่ากว่าราคากลาง

บาท

ก.1 นงค(กส) ลว 20 มิ.ย. 60
จัดซื้ อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน
งบโครงการขยายเขตระบบ

บ.ฟรี ไซซ อีเลคตริ ค แมนูแฟคเจอริ่ ง จากัด บ.ฟรี ไซซ อีเลคตริ ค แมนูแฟคเจอริ่ ง จากัด

131,600.00

131,600.00

14 ไฟฟ้าให้ครัวเรื อนที่ห่างไกล
(คฟก) ครั้งที่ 1

ตกลงราคา ราคา 107,600.00 บาท ราคา
บ.สหภัณฑ์ อิเลคทริ ค จากัด
ราคา

108,000.00

107,600.00

ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001302224

บาท ตามที่ตอ้ งการ และราคาที่เสนอ วันที่ 03.07.2017
ต่ากว่าราคากลาง

บาท

ก.1 นงค(กส) ลว 20 มิ.ย. 60
หจก.อู่สมทรงการช่าง (2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง (2554) ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม

จ้างซ่อมรถเครน
15

ทะเบียน 80-9861 สระบุรี
ก.1 นงค(กส) ลว 5 ก.ค. 60

92,200.00

92,200.00

ตกลงราคา ราคา

92,200.00

บาท ราคา

นายยงยุทธ ยักสกุล (อู่ช่างยุทธ)

ราคา

101,400.00

บาท

92,200.00

บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001307111
วันที่ 18.07.2017

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง

16 ค่าถ่ายเอกสาร

17

ซื้ อดรั้มเครื่ องพิมพ์
Brother MFC-8880 DW

วงเงินที่
จะซื้ อหรื อจ้ าง
3,207.00

6,900.00

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง
เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป
สัญญาหรื อข้อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์
หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์ ราคามาตรฐาน และอยูใ่ นพื้นที่ เลขที่เอกสาร 2001034350
3,207.00 ตกลงราคา
ราคา 3,207.00 บาท ราคา 3,207.00 บาท ที่ให้บริ การ
ลว. 05.07.2017
6,900.00

ตกลงราคา

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

UP.Service

UP.Service

ราคา

6,900.00

บาท ราคา

6,900.00

สิ นค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท มีบริ การจัดส่ ง รวดเร็ ว

เลขที่เอกสาร 2001043535
ลว. 06.07.2017

