แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤษภาคม
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง
1 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง
127,235.90

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

127,235.90 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม ห้างหุน้ ส่วนจากัดดุสิตาปิ โตรเลียม
ราคา

2 ค่าจ้างเหมาจดหน่วยมิเตอร์
3 ซ่อมรถยนต์ทะเบียน

148,979.74
27,606.00

กจ 3744 สบ./ กน 1679 สบ/
84-8516สบ/บล1302สบ

4 ค่าไปรษณีย ์ เม.ย. 62

14,685.00

ราชการและเอกชนรายใหญ่

6 ค่าน้ าประปา เม.ย. 62

5,780.00
10,459.00

127,235.90

บาท ราคา

127,235.90

บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

148,979.74 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด บริ ษทั กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จากัด ผลงานมีคุณภาพ เป็ นไปตาม

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
เอกสารจ่ายเงิน
G03320190515000521-23/15.05.2019
G03320190528000584-86/ 28.05.2019
เอกสารจ่ายเงิน

ราคา 148,979.74 บาท ราคา 148,979.74 บาท มาตรฐานของ กฟภ.
G03320190502100200/02.05.2019
27,606.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000685550/02.05.2019
ราคา 27,606.00 บาท ราคา 27,606.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
เลขที่เอกสาร 2000685672/02.05.2019
เลขที่เอกสาร 2000685878/02.05.2019
G03320190513000513/13.05.2019
14,685.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด บริ ษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด
อยูใ่ นพื้นที่ ที่ให้บริ การ เลขที่เอกสาร 2000717925/08.05.2019
ราคา

5 ค่าแรงจ้างเหมาแจ้งหนี้ ไฟ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

5,780.00 เฉพาะเจาะจง

14,685.00

บาท ราคา

นายวิวฒั น์ อินทรโชติ
ราคา

5,780.00

14,685.00

บาท

นายวิวฒั น์ อินทรโชติ

บาท ราคา

5,780.00

10,459.00

บาท ราคา

10,459.00

คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

บาท กฟภ. กาหนด

10,459.00 เฉพาะเจาะจง การประปาส่วนภูมิภาค อ.หนองแค การประปาส่วนภูมิภาค อ.หนองแค
ราคา

เลขที่เอกสาร 1201095568/10.05.2019

บาท

จาหน่ายประปา

เลขที่เอกสาร 2000712449
ลว. 08.05.2019
เลขที่เอกสาร 2000718016
ลว. 08.05.2019

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤษภาคม
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง
7 ค่าน้ าดื่ม เม.ย. 62

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง

2,804.00

2,804.00 เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

บริ ษทั ยู.เอฟ.ไอ. จากัด

บริ ษทั ยู.เอฟ.ไอ. จากัด

ราคา
8 ซื้ อบันไดไม้ไผ่ขนาด 7 เมตร

2,400.00

ราคา
2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

860.00
10,537.00

10,537.00 เฉพาะเจาะจง

101,093.00

101,093.00 เฉพาะเจาะจง

55,770.00

2,500.00

บาท ราคา

860.00
10,537.00
101,093.00

บาท ราคา

55,770.00

860.00
ร้านวิชาภัณฑ์

บาท ราคา

10,537.00

นายบุญเลิศ บุญสาน
บาท ราคา

55,770.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ
ราคา

2,500.00
นายสมนึก ตุ่นคา

นายบุญเลิศ บุญสาน
ราคา

13 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง สับเปลี่ยน
มิเตอร์ มี.ค. - เม.ย.62

บาท ตามท้องตลาด มีบริ การส่ง

ลว. 08.05.2019

ราคามาตรฐาน และอยูใ่ นพื้นที่ เลขที่เอกสาร 2000735708
บาท ที่ให้บริ การ
ลว. 13.05.2019

หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์

ร้านวิชาภัณฑ์
ราคา

12 ค่าจ้างเหมาตัด - ต่อกลับมิเตอร์

2,400.00

นายสมนึก ตุ่นคา

860.00 เฉพาะเจาะจง
ราคา

11 ค่าวัสดุสานักงาน

2,804.00

นายกิตติพงษ์ สุวรรณโชติ สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2000717736
บาท ราคา 2,400.00 บาท ตามท้องตลาด
ลว.08.05.2019

หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์
ราคา

10 ค่าหนังสือพิมพ์ ม.ค.-มี.ค. 62

บาท ราคา

2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ์ สุวรรณโชติ

2 อัน

9 ค่าถ่ายเอกสาร เดือน เม.ย. 62

2,804.00

เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2000717871

101,093.00

ราคามาตรฐาน และอยูใ่ นพื้นที่ เลขที่เอกสาร 2000757692
บาท ที่ให้บริ การ
ลว. 16.05.2019
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่
บาท กฟภ. กาหนด

นายเฉลิมชัย มานะสิทธิ์สิริ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

บาท ราคา

55,770.00

บาท กฟภ. กาหนด

เลขที่เอกสาร 2000757067/16.5.2019
เลขที่เอกสาร 2000831671/29.05.2019
เลขที่เอกสาร 2000697535/03.05.2019
เลขที่เอกสาร 2000836583/30.05.2019
เลขที่เอกสาร 2000687030/02.05.2019
เลขที่เอกสาร 2000835304/30.05.2019

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤษภาคม
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง
14 จ้างตัดหญ้า,แต่งต้นไม้ บริ เวณ

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง
2,000.00

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมชาย ทองไสว

นายสมชาย ทองไสว

สานักงาน

15 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสานักงาน

ราคา
4,205.00
4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

(ผปบ.)

17 ซื้ อสายปริ้ นเตอร์ Fujitsu
DL6400 Pro (ผบป.)

18 ซ่อมโต๊ะทางานและหุ้มเบาะ

8,500.00

8,500.00 เฉพาะเจาะจง

20 ซื้ อหินคลุกพร้อมรถปรับหน้าดิน

9,000.00

4,000.00

4,205.00
นายสุวฒั น์ มาทา

บาท ราคา

ร้านสมบูรณ์
ราคา

43,920.00

บาท ราคา

4,000.00

ผลงานมีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด อยูใ่ นพื้นที่ ลว.13.05.2019
สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
บาท ท้องตลาด

เลขที่เอกสาร 2000735764

สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
บาท ท้องตลาด

เลขที่เอกสาร 2000735958

ลว. 13.05.2019
ลว.13.05.2019

373.83 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เค.ไอ.ที. ไซเบอร์ จากัด บริ ษทั เค.ไอ.ที. ไซเบอร์ จากัด ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่เอกสาร 2000756239
ราคา
373.83
บาท ราคา
373.83
บาท กาหนด
ลว. 16.05.2019

เก้าอี้ทางาน ผจก.,รจก.(ท)

19 ค่าหมึกพิมพ์ จานวน 8 ตลับ

4,205.00

2,000.00
ส.วัสดุก่อสร้าง

นายสุวฒั น์ มาทา
ราคา

373.83

บาท ราคา

ส.วัสดุก่อสร้าง

4,205.00 เฉพาะเจาะจง
ราคา

16 ค่ารองเท้าเซฟตี้หุ้มข้อ 10 คู่

2,000.00

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2000735649

43,920.00 เฉพาะเจาะจง

8,500.00

ร้านสมบูรณ์
บาท ราคา

8,500.00

ผลงานมีคุณภาพได้มาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2000756458
บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด อยูใ่ นพื้นที่ ลว.16.05.2019

UP.Service
UP.Service
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 43,920.00 บาท ราคา 43,920.00 บาท มีบริ การจัดส่ง รวดเร็ ว
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภัทรชัย ฉัตรมหากุล
นายภัทรชัย ฉัตรมหากุล ราคามาตรฐานตามท้องตลาด
ราคา 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท

เลขที่เอกสาร 2000784331
ลว. 22.05.2019
เลขที่เอกสาร 2000818871
ลว.28.05.2019

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤษภาคม
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง
21 ค่าจ้างพิมพ์หนังสื อแจ้งเตือนค่า

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง
5,135.90

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ราคา
5,660.30

23 ซ่อมแซมปั๊ มน้ า และระบบ

11,500.00

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

5,135.90 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ไอดี้ เอ็กซ์เซลเล้นท์ บริ ษทั ไอดี้ เอ็กซ์เซลเล้นท์ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่

ไฟฟ้ า

22 ซื้ อ Switch Hub

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

5,135.90

บาท ราคา

5,135.90

บาท กฟภ. กาหนด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
เลขที่เอกสาร 2000819077
ลว. 28.05.2019

5,660.30 เฉพาะเจาะจง บจก.ฟรี ดอ้ ม พาร์ท ซัพพลาย บจก.ฟรี ดอ้ ม พาร์ท ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เลขที่เอกสาร 2000819315
ราคา 5,660.30 บาท ราคา 5,660.30 บาท ตามท้องตลาด
ลว. 28.05.2019
11,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายกิตติ พวงจาปา
ราคา

น้ าประปา สนง.

11,500.00

นายกิตติ พวงจาปา
บาท ราคา

11,500.00

ผลงานมีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด

เลขที่เอกสาร 2000825751
ลว.29.05.2019

24 ค่าเสื้ อสะท้อนแสง 10 ตัว (ผปบ.)

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

ส.วัสดุก่อสร้าง
ส.วัสดุก่อสร้าง
สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
ราคา 2,500.00 บาท ราคา 2,500.00 บาท ท้องตลาด

เลขที่เอกสาร 2000831895
ลว.29.05.2019

25 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง

4,490.00

4,490.00 เฉพาะเจาะจง

ส.วัสดุก่อสร้าง
ส.วัสดุก่อสร้าง
สินค้ามีคุณภาพ ราคาตาม
ราคา 4,490.00 บาท ราคา 4,490.00 บาท ท้องตลาด

26 ซ่อมเครื่ องปรับอากาศ (ผบป.,

39,000.00

39,000.00 เฉพาะเจาะจง

เลขที่เอกสาร 2000758168/16.05.2019
เลขที่เอกสาร 2000756935/16.05.2019
เลขที่เอกสาร 2000831815/29.05.2019
เลขที่เอกสาร 2000831956/29.05.2019

ผปบ.) ห้อง ผจก. และล้าง
เครื่ องปรับอากาศ

ร้านภาณุกร แอร์เซอร์วิส
ราคา

39,000.00

ร้านภาณุกร แอร์เซอร์วิส ผลงานมีคุณภาพได้มาตรฐาน
บาท ราคา 39,000.00 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด

เลขที่เอกสาร 2000832059/29.05.2019
เลขที่เอกสาร 2000832128/29.05.2019
เลขที่เอกสาร 2000832167/29.05.2019

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤษภาคม
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง
27 จ้างเหมาซ่อมรถทะเบียน
82-7510 สบ.
28

29

30

31

ก.1 นงค(กส) ลว. 2 พ.ค.62
ซ่อมแซมรถยนต์
ทะเบียน บธ 321 สบ.
ก.1 นงค(กส) ลว. 2 พ.ค.62
จัดซื้อพัสดุเข้างานขยายเขต ห้อง
เช่านายเทิดเกียรติ ไชยฤกษ์ฯ
ก.1 นงค(กส) ลว. 7 พ.ค.62
ซ่อมแซมรถยนต์
ทะเบียน นข 2173 สบ.
ก.1 นงค(กส) ลว.8 พ.ค. 62
ติดตั้งผ้าม่านภายในสานักงาน
ก.1 นงค(บห) ลว. 22 พ.ค. 62

32 จัดซื้ อพัสดุเข้างานขยายเขต
จานวน 5 รายการ
ก.1 นงค(กส) ลว. 16 พ.ค.62

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง
59,650.00

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
่
หจก.อู
ส
มทรงการช่
า
ง(2554)
59,650.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001545733
ราคา 59,650.00 บาท ราคา 59,650.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
วันที่ 08.05.2019
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

76,200.00

76,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001545722
ราคา 76,200.00 บาท ราคา 76,200.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
วันที่ 08.05.2019

19,680.00

19,680.00 เฉพาะเจาะจง

70,550.00

70,550.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสัง่ ซื้ อ/จ้าง 3001547527
ราคา 70,550.00 บาท ราคา 70,550.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
วันที่ 14.05.2019

99,100.00

99,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) หจก.อู่สมทรงการช่าง(2554) ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ.
ราคา 99,000.00 บาท ราคา 99,000.00 บาท กาหนด อยูใ่ นพื้นที่
23,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. พิพฒั น์โลหะภัณฑ์
บจก. พิพฒั น์โลหะภัณฑ์ สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 20,000.00 บาท ราคา 20,000.00 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด

23,000.00

ส.วัสดุก่อสร้าง
ส.วัสดุก่อสร้าง
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 17,020.00 บาท ราคา 17,020.00 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด

เลขที่ใบสัง่ ซื้ อ/จ้าง 3001547339
วันที่ 14.05.2019

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001552679
วันที่ 24.05.2019
เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001553097
วันที่ 27.05.2019

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤษภาคม
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง
33 จ้างเหมาติดตั้งสเน็คการ์ดช่วง

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง
26,056.80

สนง.นงค.-หน้าสฟฟ.หนองปลิง

ก.1 นงค(ปบ) ลว. 10 พ.ค. 62

34 จ้างเหมาติดตั้งสเน็คการ์ดช่วง

48,391.20

หน้าสฟฟ.หนองปลิง-บริ ษทั ฮิตาชิฯ

ก.1 นงค(ปบ) ลว. 10 พ.ค. 62

35 จ้างเหมาติดตั้งสเน็คการ์ดช่วง

38,532.00

หนองแค - กม.80 ขาเข้า

ก.1 นงค(ปบ) ลว. 10 พ.ค. 62

36 จัดซื้ อพัสดุเข้างานขยายเขต
จานวน 5 รายการ

ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

26,056.80 เฉพาะเจาะจง บจก.ชัยรดา พาวเวอร์แอนด์
เทเลคอมมิวนิเคชัน่
ราคา 26,026.00 บาท
48,391.20 เฉพาะเจาะจง บจก.ชัยรดา พาวเวอร์แอนด์
เทเลคอมมิวนิเคชัน่
ราคา 48,334.00 บาท
38,532.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ชัยรดา พาวเวอร์แอนด์
เทเลคอมมิวนิเคชัน่
ราคา 38,532.00 บาท

เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
บจก.ชัยรดา พาวเวอร์แอนด์ ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001553564
เทเลคอมมิวนิเคชัน่
กาหนด
วันที่ 27.05.2019
ราคา 26,026.00 บาท
บจก.ชัยรดา พาวเวอร์แอนด์ ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001553570
เทเลคอมมิวนิเคชัน่
กาหนด
วันที่ 27.05.2019
ราคา 48,334.00 บาท
บจก.ชัยรดา พาวเวอร์แอนด์ ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001553552
เทเลคอมมิวนิเคชัน่
กาหนด
วันที่ 27.05.2019
ราคา 38,532.00 บาท
ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

16,068.00

16,068.00 เฉพาะเจาะจง บจก. พิพฒั น์โลหะภัณฑ์
บจก. พิพฒั น์โลหะภัณฑ์ สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 13,566.00 บาท ราคา 13,566.00 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001554292
วันที่ 28.05.2019

12,600.00

12,600.00 เฉพาะเจาะจง บจก. พิพฒั น์โลหะภัณฑ์
บจก. พิพฒั น์โลหะภัณฑ์ สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ราคา 8,700.00 บาท ราคา 8,700.00 บาท ตามที่ กฟภ.กาหนด

เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001554296
วันที่ 30.05.2019

14,551.20

14,551.20 เฉพาะเจาะจง บจก.ชัยรดา พาวเวอร์แอนด์ บจก.ชัยรดา พาวเวอร์แอนด์ ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001553545
เทเลคอมมิวนิเคชัน่
เทเลคอมมิวนิเคชัน่
กาหนด
วันที่ 30.05.2019
ราคา 14,534.00 บาท ราคา 14,534.00 บาท

ก.1 นงค(กส) ลว. 16 พ.ค.62

37 จัดซื้ อพัสดุเข้างานขยายเขต
จานวน 5 รายการ
ก.1 นงค(กส) ลว. 16 พ.ค.62

38 จ้างเหมาติดตั้งสเน็คการ์ดช่วง

สฟฟ.หนองปลิง - บริ ษทั ริ เวอร์ โปร

ก.1 นงค(ปบ) ลว. 10 พ.ค. 62

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤษภาคม
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ที่ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ าง
39 จ้างเหมาติดตั้งสเน็คการ์ดช่วง
ป้ อม 3 - บริ ษทั โสสุโก้ ฯ

ก.1 นงค(ปบ) ลว. 10 พ.ค. 62

วงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้ าง
14,534.00

เลขที่และวันที่ของ
ราคากลาง วิธีซือ้ หรือจ้ าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
สัญญาหรือข้ อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้ าง
14,534.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ชัยรดา พาวเวอร์แอนด์ บจก.ชัยรดา พาวเวอร์แอนด์ ผลงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เลขที่ใบสั่งซื้ อ/จ้าง 3001555876
เทเลคอมมิวนิเคชัน่
เทเลคอมมิวนิเคชัน่
กาหนด
วันที่ 31.05.2019
ราคา 14,534.00 บาท ราคา 14,534.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้ าง

