แบบ สขร. ๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลทับตีเหล็ก
วันที่ 31 มีนาคม 2563
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง

1

จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยใน
หน่ ว ยงานและทรั พ ย์ สิ น ของทาง
ราชการ โดยปฏิบัติงานทุกวัน ตั้งแต่
วั น ที่ 1 มี น าคม 2563 ถึ ง วั น ที่
31 มีนาคม 2563 ในอัตราวันละ
300 บาท ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง
06.00 น. ในวันถัดไป

9,300

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
9,300

เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ
นายสมคิด วงษ์เอี่ยม
ราคาที่เสนอ 9,300
บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
นายสมคิด วงษ์เอี่ยม
ได้เสนอราคา
ใบสั่งจ้าง
ราคาที่ตกลงจ้าง
ต่าสุด
เลขที่ 69/2563
9,300 บาท
ลงวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2563

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

2

จ้างเหมาบริการ นางสาว จันทร์จิรา
แก้ ว รุ่ ง เรื อง โดยปฏิ บั ติ ง านเป็ น
เจ้ า หน้ า ที่ จั ด เก็ บ รายได้ ส นั บ สนุ น
การปฏิบัติงานกองคลัง งานข้อมูล
และสารสนเทศแผนที่ ภ าษี แ ละ
ทะเบียนทรัพย์สิน งานสารวจข้อมูล
ภาคสนาม งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ต่ า ง ๆ การพิ จ ารณาแบบแสดง
รายการ คาร้อง คาขอหรือรายการ
อื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด เก็ บ
ค่ า ธรรมเนี ย มเก็ บ ขยะมู ล ฝอย
ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล ควบคุม
หรื อ จั ด ท าทะเบี ย นต่ า ง ๆ โดย
ปฏิบัติงานทุกวันทาการ ตั้งแต่วันที
1 มี น าคม 2563 ถึ ง วั น ที่ 31
มีนาคม 2563

10,000

10,000

น.ส. จันทร์จิรา
แก้วรุ่งเรือง
ราคาที่เสนอ 10,000
บาท

เฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
น.ส จันทร์จิรา
ได้เสนอราคา
ใบสั่งจ้าง
แก้วรุ่งเรือง
ต่าสุด
เลขที่ 70/๒๕63
ราคาที่ตกลงจ้าง
ลงวันที่
10,000 บาท
28 กุมภาพันธ์
2563

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

3

จ้ า งเหมาบริ ก าร นายนนท์ ช นก
จาปาเงินโดยปฏิบัติงานเพื่อช่วยงาน
ด้านกองช่าง เช่น งานจัดเก็บขยะมูล
ฝอยตามอาคารบ้ า นเรื อ น และที่
รองรับขยะมูลฝอย นาขยะมูลฝอยไป
ทาลายยังที่ทาลายและปฏิบัติหน้าที่
อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ ตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย โดยปฏิบัติงานทุกวันทา
การ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2563

10,000

10,000

เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือ
โดยสรุป
สัญญาหรือข้อตกลง
จ้าง
ในการซื้อหรือจ้าง
นายนนท์ชนก จาปาเงิน
นายนนท์ชนก
ได้เสนอราคา
ใบสั่งจ้าง
ราคาที่เสนอ 10,000
จาปาเงิน
ต่าสุด
เลขที่ 71/๒๕63
บาท
ราคาที่ตกลงจ้าง
ลงวันที่
10,000 บาท
28 กุมภาพันธ์
2563

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

4

จัดซื้อวัสดุก่อสร้างโดยการปรับ 17,697.80 17,697.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท กวางทองเจริญ
ภู มิ ทั ศ น์ บ ริ เ วณหน้ า ที่ ท าการ
จากัด
อบต.ทั บ ตี เ หล็ ก โดยท าแนว
ราคาที่เสนอ
ปลู กต้ น ไม้ป ระดับ และทาการ
17,697.80 บาท
ปรับ ภูมิทัศน์บ ริเวณสวนหย่อม
จานวน 15 รายการ

บริษัท กวางทองเจริญ
จากัด
ราคาที่ตกลงซือ้
17,697.80 บาท

5

จ้างเหมาโครงการฝังท่อระบาย
น้า หมู่ที่ 3 ปลายทางสายหนอง
จิก ปริมาณงาน ฝังท่อระบายน้า
0 . 6 0 เ ม ต ร ม อ ก . ชั้ น 3
จานวน 10 ท่อน

27,000

ราคากลาง

27,000

เฉพาะเจาะจง

นายปฏวี ศรีผุดผ่อง
ราคาที่เสนอ 27,000
บาท

นายปฏวี ศรีผุดผ่อง
ราคาที่ตกลงจ้าง 25,600
บาท

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ
คัดเลือกโดย สัญญาหรือข้อตกลง
สรุป
ในการซื้อหรือจ้าง
ได้เสนอ
ใบสั่งซื้อ เลขที่
ราคาต่าสุด
18/2563
ลงวันที่
2 มีนาคม 2563

ได้เสนอ
ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง เลขที่
72/2563
ลงวันที่
4 มีนาคม 2563

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

6

จ้ า ง เ ห ม า ซ่ อ ม แ ซ ม
เครื่ อ งปรั บ อากาศ หมายเลข
ครุภัณฑ์ 402 53 0011 และ
หมายเลขครุ ภั ณ ฑ์ 402 53
0012

1,000

1,000

เฉพาะเจาะจง ร้านถาวร แอร์เซอร์วิส
ราคาที่เสนอ 1,000
บาท

ร้านถาวร แอร์เซอร์วิส
ราคาที่ตกลงจ้าง 1,000
บาท

7

จ้ า งเหมาซ่ อ มแซมรถขยะมู ล 20,671.33
ฝอย หมายเลข 83 – 8443
สุพรรณบุรี เข้าตรวจเช็คสภาพ
และดาเนินการในส่วนที่ชารุด

20,671.33

เฉพาะเจาะจง

บริษัท อีซูซุอึ้งง๋วนไต๋
สุพรรณบุรี จากัด
ราคาที่เสนอ
20,671.33 บาท

บริษัท อีซูซุอึ้งง๋วนไต๋
สุพรรณบุรี จากัด
ราคาที่ตกลงจ้าง
20,671.33 บาท

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ
คัดเลือกโดย สัญญาหรือข้อตกลง
สรุป
ในการซื้อหรือจ้าง
ได้เสนอ
ใบสั่งจ้าง เลขที่
ราคาต่าสุด
73/2563
ลงวันที่
4 มีนาคม 2563

ได้เสนอ
ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง เลขที่
74/2563
ลงวันที่
4 มีนาคม 2563

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

8

จัดซื้อวัสดุ เพื่อดาเนินโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 20 19 แ ละกา รจั ด ท า
หน้ า กากอนามั ย เพื่ อ ป้ อ งกั น
ตนเอง ประจ าปี ง บประมาณ
2563

1,968

1,968

เฉพาะเจาะจง

นายพิเชษฐ์
จันทร์จริยากุล
ราคาที่เสนอ 1,968
บาท

นายพิเชษฐ์
จันทร์จริยากุล
ราคาที่ตกลงซือ้ 1,968
บาท

9

จ้ า งเหมาท าอาหารกลางวั น
พร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่าง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 และการ
จั ด ท าหน้ า กากอนามั ย เพื่ อ
ป้ อ ง กั น ต น เ อ ง ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ 2563

19,500

19,500

เฉพาะเจาะจง

นางอนุพร แย้มมาก
ราคาที่เสนอ 19,500
บาท

นางอนุพร แย้มมาก
ราคาที่ตกลงจ้าง 19,500
บาท

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ
คัดเลือกโดย สัญญาหรือข้อตกลง
สรุป
ในการซื้อหรือจ้าง
ได้เสนอ
ใบสั่งซื้อ เลขที่
ราคาต่าสุด
19/2563
ลงวันที่
6 มีนาคม 2563

ได้เสนอ
ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง เลขที่
75/2562
ลงวันที่
6 มีนาคม 2563

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

10

จ้ า ง เ ห ม า ท า ป้ า ย ผ้ า ไ ว นิ ล
เพื่ อ ด าเนิ น โครงการอบรมเชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารให้ ค วามรู้ ใ นการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 และการจัดทาหน้ากาก
อน า มั ย เ พื่ อ ป้ อ ง กั น ต น เ อ ง
ประจาปีงบประมาณ 2563
จานวน 1 ป้าย

400

400

เฉพาะเจาะจง

ร้าน วี เอส ปริ้นท์
ราคาที่เสนอ 400 บาท

ร้าน วี เอส ปริ้นท์
ราคาที่ตกลงจ้าง 400
บาท

11

จั ด ซื้ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เ พื่ อ ด าเนิ น
โครงการพลั ง คนไทยร่ ว มใจ
ป้องกันไวรัสโคโรนา จานวน 5
รายการ

15,327

15,327

เฉพาะเจาะจง

นายพิเชษฐ์
จันทร์จริยากุล
ราคาที่เสนอ 15,327
บาท

นายพิเชษฐ์
จันทร์จริยากุล
ราคาที่ตกลงซือ้ 15,327
บาท

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ
คัดเลือกโดย สัญญาหรือข้อตกลง
สรุป
ในการซื้อหรือจ้าง
ได้เสนอ
ใบสั่งจ้าง เลขที่
ราคาต่าสุด
76/2563
ลงวันที่
6 มีนาคม 2563

ได้เสนอ
ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ เลขที่
20/2562
ลงวันที่
6 มีนาคม 2563

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

12

จ้ า งเหมาท าป้ า ยสติ๊ ก เกอร์ ติ ด
แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดและป้ายผ้าไว
นิ ล เพื่ อส่ งเ สริ ม มา ตร กา ร
ป้องกันควบคุมการแพร่เชื้อโรค
ติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019

850

850

เฉพาะเจาะจง

ร้าน วี เอส ปริ้นท์
ราคาที่เสนอ 850 บาท

13

จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ง านบ้ า นงานครั ว
จานวน 3 รายการ

3,618

3,618

เฉพาะเจาะจง

ร้านตะวันกรุ๊ป
ราคาที่เสนอ 3,618 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ
คัดเลือกโดย สัญญาหรือข้อตกลง
สรุป
ในการซื้อหรือจ้าง
ร้าน วี เอส ปริ้นท์
ได้เสนอ
ใบสั่งจ้าง เลขที่
ราคาที่ตกลงจ้าง 850บาท ราคาต่าสุด
78/2563
ลงวันที่
6 มีนาคม 2563

ร้านตะวันกรุ๊ป
ราคาที่ตกลงซื้อ 3,618
บาท

ได้เสนอ
ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ เลขที่
22/2562
ลงวันที่
12 มีนาคม 2563

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

14

จ้ า งท าโครงการต่ อ เติ ม ศาลา
ท าบุ ญ กลางบบ้ า น หมู่ ที่ 5
ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 15.60 เมตร หรื อมีพื้น ที่
รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 62.40
ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.
กาหนด

94,800

94,800

เฉพาะเจาะจง

นายไพฑูรย์ กาบแก้ว
ราคาที่เสนอ 94,800
บาท

15

จ้างเหมาโครงการติดตั้งตะแกรง 108,000
พลาสติกกันนก หมู่ที่ 1 มีพื้นที่
ใช้งานไม่น้ อยกว่า 450 ตร.ม.
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาหนด
บริ เ วณเอนกประสงค์ หมู่ ที่ 1
ต . ทั บ ตี เ ห ล็ ก อ . เ มื อ ง ฯ
จ.สุพรรณบุรี

104,400

เฉพาะเจาะจง

นายไพฑูรย์ กาบแก้ว
ราคาที่เสนอ 104,400
บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ
คัดเลือกโดย สัญญาหรือข้อตกลง
สรุป
ในการซื้อหรือจ้าง
นายไพฑูรย์ กาบแก้ว
ได้เสนอ
สัญญาจ้าง เลขที่
ราคาที่ตกลงจ้าง 90,000 ราคาต่าสุด
10/2563
บาท
ลงวันที่
16 มีนาคม 2563

นายไพฑูรย์ กาบแก้ว
ราคาที่ตกลงซื้อ 99,000
บาท

ได้เสนอ
ราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง เลขที่
11/2563
ลงวันที่
16 มีนาคม 2563

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

21,510

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ
คัดเลือกโดย สัญญาหรือข้อตกลง
สรุป
ในการซื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา จิตไธสง นางสาวกาญจนา จิตไธสง
ได้เสนอ
ใบสั่งจ้าง เลขที่
ราคาที่เสนอ 21,510 ราคาที่ตกลงจ้าง 21,510 ราคาต่าสุด
81/2563
บาท
บาท
ลงวันที่
19 มีนาคม 2563

16

จ้ า ง เ ห ม า ซ่ อ ม แ ซ ม ไ ฟ ฟ้ า
สาธารณะ หมู่ ที่ 1 หมู่ ที่ 5
ต . ทั บ ตี เ ห ล็ ก อ . เ มื อ ง ฯ
จ.สุพรรณบุรี จานวน 40 จุด

21,510

17

โครงการขุดลอกวัชพืชคลองเตา
อิ ฐ หมู่ ที่ 1 ปริ ม าณดิ น ขุ ด ไม่
น้ อ ยกว่ า 672.00 ลู ก บาศก์
เมตร จากที่นานางชไมพร สิงห์
จุ้ย ถึงที่นานายประกอบ เปลี่ยน
ศาสตร์ กว้าง 7.00 เมตร ยาว
480 เมตร ลึ ก เฉลี่ ย 0.20
ลูกบาศก์เมตร

22,600

22,600

เฉพาะเจาะจง

นายปฏวี ศรีผุดผ่อง
ราคาที่เสนอ 22,600
บาท

นายปฏวี ศรีผุดผ่อง
ราคาที่ตกลงซื้อ 21,400
บาท

ได้เสนอ
ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง เลขที่
82/2563
ลงวันที่
25 มีนาคม 2563

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

18 โครงการขุดลอกดิน เลนคูส่งน้ า
หมู่ที่ 4 ปริ มาตรดิน ขุดไม่น้ อย
กว่ า 543.29 ลู ก บาศก์ เ มตร
จ า ก บ้ า น ต่ า ย แ ส ง ถึ ง บ้ า น
นางยุพิน พรหมรส หมู่ที่ 4 ขุด
ลอกดินเลน ยาว 300 เมตร
19

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่อง
ส ารองไฟ หมายเลขครุ ภั ณ ฑ์
486 60 0009 เนื่ อ งจาก
แบตเตอรี่ชารุด (กองคลัง)

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

18,300

18,300

เฉพาะเจาะจง

นายปฏวี ศรีผุดผ่อง
ราคาที่เสนอ 18,300
บาท

800

800

เฉพาะเจาะจง

ร้านจเร คอมพิวเตอร์
ราคาที่เสนอ 800 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ
คัดเลือกโดย สัญญาหรือข้อตกลง
สรุป
ในการซื้อหรือจ้าง
นายปฏวี ศรีผุดผ่อง
ได้เสนอ
ใบสั่งจ้าง เลขที่
ราคาที่ตกลงซื้อ 17,300 ราคาต่าสุด
83/2563
บาท
ลงวันที่
25 มีนาคม 2563

ร้านจเร คอมพิวเตอร์
ได้เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อ 800 บาท ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง เลขที่
84/2563
ลงวันที่
26 มีนาคม 2563

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

20 จ้ า งเหมาซ่ อ มแซมเครื่ อ งปริ้ น
เตอร์ แ ละเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ หมายเลข
416 42 001 และเครื่ อ ง
ปริ้นท์เตอร์ หมายเลข 483 59
0009 (กองการศึกษา)

2,300

2,300

เฉพาะเจาะจง

ร้านจเร คอมพิวเตอร์
ราคาที่เสนอ 2,300 บาท

ร้านจเร คอมพิวเตอร์
ราคาที่ตกลงซื้อ 2,300
บาท

21

4,200

4,200

เฉพาะเจาะจง

นางธนิษฐา แก้วภมร
ราคาที่เสนอ 4,200บาท

นางธนิษฐา แก้วภมร
ราคาที่ตกลงซื้อ 4,200
บาท

จ้ า ง เห ม าซ่ อ ม แซ ม รถ ย น ต์
ส่วนกลาง ทะเบียน 9845 สพ.
เนื่ อ งจากวาล์ ว น้ า ใบพั ด ลม
และฟรีพัดลมไม่สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ
คัดเลือกโดย สัญญาหรือข้อตกลง
สรุป
ในการซื้อหรือจ้าง
ได้เสนอ
ใบสั่งจ้าง เลขที่
ราคาต่าสุด
85/2563
ลงวันที่
26 มีนาคม 2563

ได้เสนอ
ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง เลขที่
86/2563
ลงวันที่
26 มีนาคม 2563

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ
คัดเลือกโดย สัญญาหรือข้อตกลง
สรุป
ในการซื้อหรือจ้าง
22 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 4,050
4,050 เฉพาะเจาะจง ร้านจเร คอมพิวเตอร์
ร้านจเร คอมพิวเตอร์
ได้เสนอ
ใบสั่งซื้อ เลขที่
2 รายการ (สานักปลัด)
ราคาที่เสนอ 4,050 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 4,050 ราคาต่าสุด
23/2563
บาท
ลงวันที่
26 มีนาคม 2563
23 จั ด ซื้ อ น้ ามั น รถยนต์ ส่ ว นกลาง 6,522.20 6,522.20 เฉพาะเจาะจง บริษัทหลักเมือง-ถาวร
บริษัทหลักเมือง-ถาวร
ได้เสนอ
ใบสั่งซื้อ เลขที่
ประจาเดือน มีนาคม 2563
พาณิชย์ จากัด
พาณิชย์ จากัด
ราคาต่าสุด
13/2562
ราคาที่เสนอ 6,522.20 ราคาที่ตกลงซือ้ 6,522.20
ลงวันที่
บาท
บาท
1 มีนาคม
2563
24 จัดซื้อน้ามันรถยนต์จัดเก็บขยะ 12,737.70 12,737.70 เฉพาะเจาะจง บริษัทหลักเมือง-ถาวร
บริษัทหลักเมือง-ถาวร
ได้เสนอ
ใบสั่งซื้อ เลขที่
มูลฝอยประจาเดือน มีนาคม
พาณิชย์ จากัด
พาณิชย์ จากัด
ราคาต่าสุด
12/2562
2563
ราคาที่เสนอ 12,737.70
ราคาที่ตกลงซื้อ
ลงวันที่
บาท
12,737.70 บาท
1 มีนาคม 2563

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

25 จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติ
กคอนกรีต หมู่ที่ 1 จากวัด
มะนาว ถึง บ้านสารวัตรเกียรติ
คุณ ภิญคุณ ผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร ความยาวไม่รวมหู
ช้าง 215 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
860 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่
อบต.กาหนด (พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ)

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

276,000

276,000

วิธีประกวด
ราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

1.หจก.สายสัมพันธ์
หจก.สายสัมพันธ์
ราคาที่เสนอ 171,372.20 ราคาที่ตกลงซือ้ 171,300
บาท
บาท
2.หจก.สินเกษตรก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 225,000 บาท
3.หจก.เคทีพี มอเตอร์
ราคาที่เสนอ 178,000 บาท
4.บ. ที.ดี.ดี.ก่อสร้าง จก.
ราคาที่เสนอ 189,000 บาท

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ
คัดเลือกโดย สัญญาหรือข้อตกลง
สรุป
ในการซื้อหรือจ้าง
ได้เสนอ
สัญญาจ้าง เลขที่
ราคาต่าสุด
6/2563
ลงวันที่
10 มีนาคม
2563

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

26 จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง
279,900
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติ
กคอนกรีต หมู่ที่ 4 จากปาก
ซอย 2 ถึง บ้านนายประพันธุ์ ปุ
ริสพันธุ์ ผิวจราจรกว้าง 4.00
เมตร ความยาวไม่รวมหูช้าง
218 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 872
ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.
กาหนด(พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ)

279,900

วิธีประกวด
ราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

1.หจก.สายสัมพันธ์
หจก.สายสัมพันธ์
ราคาที่เสนอ 173,763.44 ราคาที่ตกลงซือ้ 171,300
บาท
บาท
2.หจก.สินเกษตรก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 228,000 บาท
3.หจก.เคทีพี มอเตอร์
ราคาที่เสนอ 180,000 บาท
4.บ. ที.ดี.ดี.ก่อสร้าง จก.
ราคาที่เสนอ 193,000 บาท

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ
คัดเลือกโดย สัญญาหรือข้อตกลง
สรุป
ในการซื้อหรือจ้าง
ได้เสนอ
สัญญาจ้าง เลขที่
ราคาต่าสุด
7/2563
ลงวันที่
10 มีนาคม
2563

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

27 จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง
202,000
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติ
กคอนกรีต หมู่ที่ 2 จากซอย 8
บ้านประสพสุข ถึง บ้านนางสระ
ฤทธิสร ผิวจราจรกว้าง 4.00
เมตร ความยาวไม่รวมหูช้าง
155 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620
ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.
กาหนด (พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ)

202,000

วิธีประกวด
ราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

1.หจก.สายสัมพันธ์
หจก.สายสัมพันธ์
ราคาที่เสนอ 125,406.80 ราคาที่ตกลงซือ้ 125,400
บาท
บาท
2.หจก.สินเกษตรก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 165,000 บาท
3.หจก.เคทีพี มอเตอร์
ราคาที่เสนอ 130,000 บาท
4.บ. ที.ดี.ดี.ก่อสร้าง จก.
ราคาที่เสนอ 139,000 บาท

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ
คัดเลือกโดย สัญญาหรือข้อตกลง
สรุป
ในการซื้อหรือจ้าง
ได้เสนอ
สัญญาจ้าง เลขที่
ราคาต่าสุด
8/2563
ลงวันที่
10 มีนาคม
2563

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

28 จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง
154,000
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติ
กคอนกรีต หมู่ที่ 1 จากบ้าน
นางอารีย์ เผือกมอญ ถึง บ้าน
นายสามมารถ แย้มมาก ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ความ
ยาวไม่รวมหูช้าง 85 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 340 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนที่ อบต.กาหนด (พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)

154,000

วิธีประกวด
ราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

1.หจก.สายสัมพันธ์
หจก.เคทีพี มอเตอร์
ราคาที่เสนอ 99,144 บาท ราคาที่ตกลงซือ้ 94,000
2.หจก.สินเกษตรก่อสร้าง
บาท
ราคาที่เสนอ 138,000 บาท
3.หจก.เคทีพี มอเตอร์
ราคาที่เสนอ 94,000 บาท
4.บ. ที.ดี.ดี.ก่อสร้าง จก.
ราคาที่เสนอ 105,000 บาท

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ
คัดเลือกโดย สัญญาหรือข้อตกลง
สรุป
ในการซื้อหรือจ้าง
ได้เสนอ
สัญญาจ้าง เลขที่
ราคาต่าสุด
9/2563
ลงวันที่
10 มีนาคม
2563

