แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน ตุลาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ตุลาคม 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

308,240.44

308,240.44 เฉพาะเจาะจง

2 ค่าโทรศัพท์

5,091.01

5,091.01 เฉพาะเจาะจง

3 ค่าไปรษณี ย ์

3,753.00

3,753.00 เฉพาะเจาะจง

22,042.00

22,042.00 เฉพาะเจาะจง

2,520.00

2,520.00 เฉพาะเจาะจง

10,753.50

10,753.50 เฉพาะเจาะจง

4

ค่าวัสดุสานักงาน
(กระดาษพิมพ์ใบเสร็ จ)

5

ค่าวัสดุสานักงาน
(ตรายาง)

6 ค่าซ่อมแซมบารุ งรักษา-ยานพาหนะ

ราคา

308,240.44

บริ ษทั ทีโอที จากัด
ราคา

5,091.01

บาท ราคา

308,240.44

บาท

บริ ษทั ทีโอที จากัด
บาท ราคา

5,091.01

บาท

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

3,753.00

บาท ราคา

3,753.00

บาท

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

22,042.00

ให้บริ การด้านการสื่ อสาร
อยูใ่ นพื้นที่ ที่ให้บริ การ
มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

ร้ านเฉลิมชัย อารี ยส์ มบูรณ์ ร้ านเฉลิมชัย อารี ยส์ มบูรณ์

ราคามาตรฐาน

ราคา

สิ นค้ามีคุณภาพ

บาท ราคา

22,042.00

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

บาท

2,520.00

บาท ราคา

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

2,520.00

บาท

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

ราคา

10,753.50

บาท ราคา

10,753.50

มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เอกสารจ่ายเงิน
G03320171004001208-10/05.10.2017
G03320171016001259-61/18.10.2017
G03320171027001295-97/27.10.2017
เอกสารจ่ายเงิน
G03320171009001222/06.10.2017
เลขที่เอกสาร 2001627077
ลว. 19.10.2017
เลขที่เอกสาร 2001548638
ลว. 04.10.2017
เอกสารจ่ายเงิน
G03320171006001221/06.10.2017
เอกสารจ่ายเงิน

บาท ตามที่ตอ้ งการ และอยูใ่ นพื้นที่ G03320171027001305/27.10.2017

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน ตุลาคม
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 ตุลาคม 2560
วงเงินที่
จะซื้ อหรื อจ้ าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรื อจ้ าง

21,228.80

21,228.80 เฉพาะเจาะจง

2,900.00

2,900.00 เฉพาะเจาะจง

9 ค่าจ้างเหมาตัด - ต่อกลับมิเตอร์

40,705.00

40,705.00 เฉพาะเจาะจง

10 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง สับเปลี่ยนมิเตอร์

26,255.00

26,255.00 เฉพาะเจาะจง

135,572.00

135,572.00 เฉพาะเจาะจง

ที่ งานที่จัดซื้ อหรื อจัดจ้ าง

7 ค่าซ่อมแซมบารุ งรักษา-ยานพาหนะ

8 ค่าซ่อมห้องน้ า ผปบ.

11 ค่าจ้างเหมาจดหน่วยมิเตอร์

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

ราคา

21,228.80

บาท ราคา

21,228.80

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป
มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรื อข้อตกลง
ในการซื้อหรื อจ้ าง
เอกสารจ่ายเงิน

บาท ตามที่ตอ้ งการ และอยูใ่ นพื้นที่ G03320171006001220/06.10.2017

นายเฉลิมชัย มานะสิ ทธิ์ สิริ นายเฉลิมชัย มานะสิ ทธิ์ สิริ ผลงานมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2001629685
ราคา

2,900.00

บาท ราคา

นายบุญเลิศ บุญสาน
ราคา

40,705.00

2,900.00

บาท ตามที่ตอ้ งการ และอยูใ่ นพื้นที่ ลว. 19.10.2017

นายบุญเลิศ บุญสาน

บาท ราคา

40,705.00

คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

บาท กฟภ. กาหนด

เลขที่เอกสาร 2001550125
ลว. 05.10.2017

นายเฉลิมชัย มานะสิ ทธิ์สิริ นายเฉลิมชัย มานะสิ ทธิ์ สิ ริ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2001550043
กาหนด
ราคา 26,255.00 บาท ราคา 26,255.00 บาท
ลว. 05.10.2017
บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม
ราคา

135,572.00

บาท ราคา

135,572.00

บาท มาตรฐานของ กฟภ.

เอกสารจ่ายเงิน
G03320171004300019/04.10.2017

