แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะโอน อาเภอบึงสามัคคี จังหวัดกาแพงเพชร
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

1
2
3
4
5
6
7
8
9

จัดซื้อน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
จัดซื้อน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
จัดซื้อน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
จัดซื้อวัสดุอนื่
จัดซื้อวัสดุสานักงาน
จัดซื้อวัสดุสานักงาน
จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
จ้างเหมาบริการผูป้ ฏิบตั กิ ารฉุกเฉินเบือ้ งต้น

10
11

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
จ้างเหมาจัดทาอาหารพร้อมอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์สานักงาน
จ้างเหมาจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์งาน
ประเพณี นบพระ-เล่นเพลง
จ้างเหมาเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครื่อง
จ้างเหมาจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
จ้างเหมาจัดทาอาหารพร้อมอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูปดิ -เปิด หน้า
อบต.วังชะโอน
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไร่นายชุมพร
วิไลสุข ถึงบ้านบึงผักตบ ม.13

12
13
14
15
16
17
18

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจัดจ้าง
4,720.60
3,017.00
1,390.00
1,080.00
9,600.00
5,630.00
31,200.00
43,800.00
5,600.00

ราคากลาง

วีธีซื้อหรือจ้าง

4,720.60
3,017.00
1,390.00
1,080.00
9,600.00
5,630.00
31,200.00
43,800.00
5,600.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

300.00
4,500.00

300.00
4,500.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
และราคาที่เสนอ
ตกลงซื้อหรือจ้าง
หจก.ส.รัตนากร
หจก.ส.รัตนากร
หจก.ส.รัตนากร
หจก.ส.รัตนากร
หจก.ส.รัตนากร
หจก.ส.รัตนากร
กิตติพงษ์ไดนาโม แอร์
กิตติพงษ์ไดนาโม แอร์
ร้านทุง่ สนุน่ การพิมพ์
ร้านทุง่ สนุน่ การพิมพ์
ร้านทุง่ สนุน่ การพิมพ์
ร้านทุง่ สนุน่ การพิมพ์
ร้าน เอ ไอ คอมพิวเตอร์ เซอร์วสิ
ร้าน เอ ไอ คอมพิวเตอร์ เซอร์วสิ
ร้านเอกชัยแอร์
ร้านเอกชัยแอร์
นายเจียม,นายบรรจง,นายทรงศักดิ์ นายเจียม,นายบรรจง,นายทรงศักดิ์
นายเพชร,นายสาเริง,นายทวี
นายเพชร,นายสาเริง,นายทวี
นายสุวนิ ,นายวินยั
นายสุวนิ ,นายวินยั
ร้าน เอ ไอ คอมพิวเตอร์ เซอร์วสิ
ร้าน เอ ไอ คอมพิวเตอร์ เซอร์วสิ
นางบุญมา อุบลเขียว
นางบุญมา อุบลเขียว

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เสนอราคาต่าสุด/สินค้ามีคุณภาพ
เสนอราคาต่าสุด/สินค้ามีคุณภาพ
เสนอราคาต่าสุด/สินค้ามีคุณภาพ
เสนอราคาต่าสุด/สินค้ามีคุณภาพ
เสนอราคาต่าสุด/สินค้ามีคุณภาพ
เสนอราคาต่าสุด/สินค้ามีคุณภาพ
เสนอราคาต่าสุด/สินค้ามีคุณภาพ
เสนอราคาต่าสุด/สินค้ามีคุณภาพ
ได้รับการฝึกอบรมและผ่าน
การปฏิบตั งิ านมาแล้ว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
24/2560 ลว.30 ม.ค.60
25/2560 ลว.30 ม.ค.60
26/2560 ลว.30 ม.ค.60
27/2560 ลว.6 ก.พ.60
28/2560 ลว.21 ก.พ.60
29/2560 ลว.21 ก.พ.60
7/2560 ลว.3 ก.พ.60
8/2560 ลว.24 ก.พ.60
19/2560 ลว.31 ม.ค.60

เสนอราคาต่าสุด/สินค้ามีคุณภาพ
เสนอราคาต่าสุด/สินค้ามีคุณภาพ

20/2560 ลว.2 ก.พ.60
21/2560 ลว.6 ก.พ.60

850.00
3,000.00

850.00
3,000.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร้าน เอ ไอ คอมพิวเตอร์ เซอร์วสิ
ร้านเต็งหนึง่

ร้าน เอ ไอ คอมพิวเตอร์ เซอร์วสิ
ร้านเต็งหนึง่

เสนอราคาต่าสุด/สินค้ามีคุณภาพ
เสนอราคาต่าสุด/สินค้ามีคุณภาพ

22/2560 ลว.6 ก.พ.60
23/2560 ลว.8 ก.พ.60

1,230.00
1,200.00
4,500.00

1,230.00
1,200.00
4,500.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

หจก.ประเสริฐชัยป่าพุทรา
ร้านเต็งหนึง่
นางบุญมา อุบลเขียว

หจก.ประเสริฐชัยป่าพุทรา
ร้านเต็งหนึง่
นางบุญมา อุบลเขียว

เสนอราคาต่าสุด/สินค้ามีคุณภาพ
เสนอราคาต่าสุด/สินค้ามีคุณภาพ
เสนอราคาต่าสุด/สินค้ามีคุณภาพ

24/2560 ลว.8 ก.พ.60
25/2560 ลว.8 ก.พ.60
26/2560 ลว.14 ก.พ.60

4,800.00

4,800.00

ตกลงราคา

นางไพโรจน์ มหาโชติ

นางไพโรจน์ มหาโชติ

เสนอราคาต่าสุด/สินค้ามีคุณภาพ

27/2560 ลว.20 ก.พ.60

188,000.00

198,800.00

ตกลงราคา

นายสารี ศาสนะ

นายสารี ศาสนะ

ทางานมีคุณภาพตามทีก่ าหนด

6/2560 ลว.2 ก.พ.60

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะโอน อาเภอบึงสามัคคี จังหวัดกาแพงเพชร
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

19

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนาง
วิภาวรรณ อ่อนฉ่า-บ้านนางปราย ทิวาภรณ์
ม.13
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุง่ กระโดน
ยาว ม.11
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายล้วน
บุญเชย-คุ้มกระโดนยาว ม.11
โครงการวางท่อระบายน้าทิง้ ภายในหมูบ่ า้ น
ม.6
โครงการวางท่อระบายน้าทิง้ ภายในหมูบ่ า้ น
ม.1
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.8

20
21
22
23
24

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจัดจ้าง
127,000.00

ราคากลาง
139,000.00

269,000.00

วีธีซื้อหรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
นายสารี ศาสนะ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง
นายสารี ศาสนะ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
ทางานมีคุณภาพตามทีก่ าหนด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
7/2560 ลว.2 ก.พ.60

284,400.00

ตกลงราคา

นายสารี ศาสนะ

นายสารี ศาสนะ

ทางานมีคุณภาพตามทีก่ าหนด

8/2560 ลว.9 ก.พ.60

188,000.00

198,000.00

ตกลงราคา

นายสารี ศาสนะ

นายสารี ศาสนะ

ทางานมีคุณภาพตามทีก่ าหนด

9/2560 ลว.9 ก.พ.60

201,000.00

202,700.00

ตกลงราคา

นายธนัญธร ศาสนะ

นายธนัญธร ศาสนะ

ทางานมีคุณภาพตามทีก่ าหนด

10/2560 ลว.10 ก.พ.60

288,000.00

299,600.00

ตกลงราคา

น.ส.มัลลิกา ช่างย้อม

น.ส.มัลลิกา ช่างย้อม

ทางานมีคุณภาพตามทีก่ าหนด

11/2560 ลว.16 ก.พ.60

370,000.00

398,100.00

ตกลงราคา

หจก.ส.ศิริพงษ์

หจก.ส.ศิริพงษ์

ทางานมีคุณภาพตามทีก่ าหนด

12/2560 ลว.21 ก.พ.60

