แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 กันยายน 2560

ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่
จะซื้ อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม

1 ค่าเชื้ อเพลิงพาหนะ

68,819.01

68,819.01

ตกลงราคา

2 ค่าวัสดุสานักงาน

24,008.41

24,008.41

ตกลงราคา

3 ค่าน้ าประปา

5,044.50

5,044.50

ตกลงราคา

4 ค่าโทรศัพท์

4,211.31

4,211.31

ตกลงราคา

5 ค่าไปรษณี ย ์

3,402.00

3,402.00

ตกลงราคา

6 ค่าวัสดุสานักงาน

3,830.00

3,830.00

ตกลงราคา

ราคา

68,819.01

บาท ราคา

ร้ าน วิชาภัณฑ์
ราคา

24,008.41

68,819.01

บาท

ร้ าน วิชาภัณฑ์
บาท ราคา

24,008.41

บาท

การประปาส่วนภูมิภาค อ.หนองแค การประปาส่วนภูมิภาค อ.หนองแค

ราคา

5,044.50

บริ ษทั ทีโอที จากัด
ราคา

4,211.31

บาท ราคา

5,044.50

บาท

บริ ษทั ทีโอที จากัด
บาท ราคา

4,211.31

บาท

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

3,402.00

บาท ราคา

ภูษิดา นานาภัณฑ์
ราคา

3,830.00

3,402.00

บาท

ภูษิดา นานาภัณฑ์
บาท ราคา

3,830.00

บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เอกสารจ่ายเงิน
G03320170915001111/14.09.2017

มีคุณสมบัติ

G03320170915001112/15.09.2017
G03320170915001116/14.09.2017
เลขที่เอกสาร 2001409850

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

ถูกต้องครบถ้วน
จาหน่ายประปา
ให้บริ การด้านการสื่ อสาร
อยูใ่ นพื้นที่ ที่ให้บริ การ

ลว. 11.09.2017
เลขที่เอกสาร 2001466899
ลว. 20.09.2017
เอกสารจ่ายเงิน
G03320170915001117/15.09.2017
เลขที่เอกสาร 2001464274
ลว. 20.09.2017

ราคามาตรฐาน

เลขที่เอกสาร 2001362742

สิ นค้ามีคุณภาพ

ลว. 03.09.2017

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 กันยายน 2560

ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง

7

ค่าเปลี่ยนยางรถยนต์

วงเงินที่
จะซื้ อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

48,000.00

48,000.00

ตกลงราคา

43,160.00

43,160.00

ตกลงราคา

11,300.00

11,300.00

ตกลงราคา

10 ซื้ อสาย USB และซ่อมจอคอม

5,250.00

5,250.00

ตกลงราคา

11 ค่าอุปกรณ์ตอ่ พ่วงคอมพิวเตอร์

5,370.00

5,370.00

ตกลงราคา

12 ค่าจ้างเหมาตัด - ต่อกลับมิเตอร์

35,610.00

35,610.00

ตกลงราคา

8

ทะเบียน 82-5426 สบ.
ค่าซ่อมแซมรถยนต์
ทะเบียน 82-5426 สบ.

9 ค่าซ่อมแอร์ ผปบ.

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

อนันต์การยาง

อนันต์การยาง

ราคา

48,000.00

บาท ราคา

48,000.00

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป
มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

บาท ตามที่ตอ้ งการ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2001506111
ลว. 27.09.2017

หจก.อู่สมทรงการช่าง (2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง (2554) ผลงานมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001394316

ราคา

43,160.00

บาท ราคา

ภาณุ กร แอร์ เซอร์ วิส
ราคา

11,300.00

ราคา

5,250.00

5,370.00

บาท ราคา

35,610.00

บาท ตามที่ตอ้ งการ และอยูใ่ นพื้นที่ ลว. 20.09.2017

5,250.00

บาท ตามที่ตอ้ งการ

ภูษิดา นานาภัณฑ์
บาท ราคา

นายบุญเลิศ บุญสาน
ราคา

11,300.00

5,370.00

สิ นค้ามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
บาท ตามที่ตอ้ งการ

นายบุญเลิศ บุญสาน

บาท ราคา

35,610.00

ลว. 07.09.2017

ผลงานมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001464791

ร้ านซัคเซซ คอมพิวเตอร์ สิ นค้ามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

ภูษิดา นานาภัณฑ์
ราคา

บาท ตามที่ตอ้ งการ

ภาณุ กร แอร์ เซอร์ วิส

บาท ราคา

ร้ านซัคเซซ คอมพิวเตอร์

43,160.00

คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

บาท กฟภ. กาหนด

เลขที่เอกสาร 2001480428
ลว. 22.09.2017
เลขที่เอกสาร 2001362748
ลว. 03.09.2017
เลขที่เอกสาร 2001446416
ลว. 18.09.2017

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 30 กันยายน 2560

ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง

13 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง สับเปลี่ยนมิเตอร์

วงเงินที่
จะซื้ อหรื อจ้ าง
25,722.00

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง
เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป
สัญญาหรื อข้อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
นายเฉลิมชัย มานะสิ ทธิ์สิริ นายเฉลิมชัย มานะสิ ทธิ์ สิ ริ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001365820
25,722.00 ตกลงราคา
กาหนด
ราคา 25,722.00 บาท ราคา 25,722.00 บาท
ลว. 04.09.2017
รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ าง

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

135,302.40

135,302.40

ตกลงราคา

ราคา

135,302.40

บาท ราคา

135,302.40

บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เอกสารจ่ายเงิน
G03320170911300016/11.09.2017
G03320170911300017/04.09.2017

