สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2560
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนหวำย อำเภอวำปีปทุม จังหวัดมหำสำรคำม

ลำดับที่ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

1
2
3
4

เครื่องสำรองไฟฟ้ำ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำน
สำนักงำน จำนวน 1 เครื่อง
ประเภทปรับปรุง /ซ่อมแซมถนน
โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรจอดรถ
สำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลบ้ำนหวำย (ตำมแบบ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำงรำคำ
กลำง

วิธีซื้อหรือ
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ร้ำน เค ซี คอมพิวเตอร์แอน
ซีล๊อก
ร้ำน เค ซี คอมพิวเตอร์แอน
16,000.00 เฉพำะเจำะจง
ซีล๊อก
5,400.00

เฉพำะเจำะจง

รำคำที่เสนอ

5,400.00
15,990.00

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
ร้ำน เค ซี คอมพิวเตอร์
แอนซีล๊อก
ร้ำน เค ซี คอมพิวเตอร์
แอนซีล๊อก

214,000.00 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนชัยเจริญก่อสร้ำง

214,000.00

ร้ำนชัยเจริญก่อสร้ำง

150,000.00 เฉพำะเจำะจง

นิภำพร

149,000.00

นิภำพร

แบบ สขร. 1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

รำคำต่ำและสำมำรถ
ซื้อ/จ้ำงได้ตำมที่เสนอ
รำคำต่ำและสำมำรถ
15,990.00
ซื้อ/จ้ำงได้ตำมที่เสนอ
รำคำต่ำและสำมำรถ
214,000.00
ซื้อ/จ้ำงได้ตำมที่เสนอ
รำคำต่ำและสำมำรถ
149,000.00
ซื้อ/จ้ำงได้ตำมที่เสนอ
5,400.00

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือฃ้อต
กลง ในกำรซื้อหรือ
จ้ำง
CNTR-0079/61
08/05/2561
CNTR-0080/61
08/05/2561
CNTR-0081/61
16/05/2561
CNTR-0082/61
16/05/2561

5

6
7
8
9

จัดซื้ออำหำรเสริม (นม)
โรงเรียน นมพำสเจอร์ไรส์ ชนิด
ถุง และนม ยู .เอช.ที ชนิดกล่อง
เพื่อให้เด็กในสังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(สพฐ.) และศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กสังกัดองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลบ้ำนหวำย ประจำปี
กำรศึกษำ 1/2561 และปิด
ภำคเรียน ระหว่ำงวันที่ 16
พฤษภำคม 2561 ถึงวันที่ 31
ตุลำคม 2561 รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 491,988.38 บำท ( สี่
แสนเก้ำหมื่นหนึ่งพันเก้ำร้อย
แปดสิบแปดบำทสำมสิบแปด
สตำงค์ )

สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ
รำคำต่ำและสำมำรถ
491,988.38
จำกัด.
ซื้อ/จ้ำงได้ตำมที่เสนอ

CNTR-0083/61
15/05/2561

ประเภทรำงระบำยน้ำ บ้ำนวัง
รำคำต่ำและสำมำรถ
83,000.00
94,000.00 เฉพำะเจำะจง
นิภำพร
83,000.00
นิภำพร
ทอง หมู่ที่ 14
ซื้อ/จ้ำงได้ตำมที่เสนอ
ประเภทค่ำปรับปรุง /ต่อเติม
รำคำต่ำและสำมำรถ
29,000.00
30,000.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนชัยเจริญก่อสร้ำง
29,000.00
ร้ำนชัยเจริญก่อสร้ำง
อำคำร(30,000)
ซื้อ/จ้ำงได้ตำมที่เสนอ
ประเภทอำคำร บ้ำนหัวนำคำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด รุ่งทวีกำร
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด รุ่งทวีกำร
รำคำต่ำและสำมำรถ
218,000.00
220,000.00 เฉพำะเจำะจง
218,000.00
หมู่ที่ 12
โยธำ
โยธำ
ซื้อ/จ้ำงได้ตำมที่เสนอ
เก้ำอี้ทำงำนสำหรับ
บริษัท สำรคำมเฟอร์นิเจอร์
บริษัท สำรคำมเฟอร์นิเจอร์
รำคำต่ำและสำมำรถ
4,500.00
4,500.00 เฉพำะเจำะจง
4,500.00
ผู้อำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม
จำกัด
จำกัด
ซือ้ /จ้ำงได้ตำมที่เสนอ

CNTR-0084/61
16/05/2561
CNTR-0085/61
16/05/2561
CNTR-0086/61
21/05/2561
CNTR-0087/61
24/05/2561

491,988.38

พิเศษ

สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ
จำกัด.

491,988.38

กองสวัสดิกำรสังคมองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลบ้ำนหวำย มี
ควำมประสงค์จะจัดซื้อวัสดุ
สำนักงำน กระดำษ เอ 4
10 จำนวน 10 รีม ๆละ 130 บำท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,300.
บำท (หนึ่งพันสำมร้อยบำทถ้วน)
กองสวัสดิกำรสังคม องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลบ้ำนหวำย มี
ควำมประสงค์จะจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์หมึก HP Lasejet
35A จำนวน 4 กล่องๆละ
11 2,800.บำท สำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์หมำยเลขครุภัณฑ์
484510009 เป็นจำนวน
เงิน 11,200.บำท (หนึ่งหมื่น
หนึ่งพันสองร้อยบำทถ้วน)

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเคซีคอมพิวเตอร์แอน
ซีล๊อก

1,300.00

ร้ำนเคซีคอมพิวเตอร์แอน
ซีล๊อก

1,300.00

รำคำต่ำและสำมำรถ
ซื้อ/จ้ำงได้ตำมที่เสนอ

CNTR-0088/61
24/5/2561

11,200.00 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเคซีคอมพิวเตอร์แอน
ซีล๊อก

11,200.00

ร้ำนเคซีคอมพิวเตอร์แอน
ซีล๊อก

11,200.00

รำคำต่ำและสำมำรถ
ซื้อ/จ้ำงได้ตำมที่เสนอ

CNTR-0089/61
24/05/2561

1,300.00

ส่วนกองคลัง มีควำมประสงค์
จะจัดซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน
8 รำยกำร ดังนี้ 1.ทะเบียน
หนังสือส่ง จำนวน 2 เล่ม2.
กระดำษ เอ4 จำนวน 50 รีม
3.สมุดนัมเบอร์ จำนวน 4 เล่ม
12 4.แฟ้ม 3 นิ้ว จำนวน 3 โหล
5.กระดำษ เอ4 ปกกำร์ดสี
จำนวน 5 ห่อ6.กำวน้ำ จำนวน
2 หลอด7.ตรำยำงวันที่
จำนวน 1 อัน8.ซองขำวตรำ
ครุฑ จำนวน 4 กล่อง
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
จะดำเนินกำรจัดซื้อวัสดุ
สำนักงำน จำนวน 6 รำยกำร
(รำยละเอียดตำม
เอกสำรแนบท้ำย) เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำวัสดุสำนักงำนต่ำงๆ ที่
จำเป็นต้องใช้ เช่น กระดำษ
13 แฟ้ม เครื่องเขียน เครื่องเย็บ
กระดำษ ตรำยำง เครื่อง
คำนวณเลข และสิ่งพิมพ์ที่ได้
จำกกำรซื้อหรือกำรจ้ำงพิมพ์
เป็นต้น เป็นจำนวนเงิน
7,860.บำท (เจ็ดพันแปดร้อย
หกสิบบำทถ้วน)

10,795.00 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนสมำนบุ๊ค สำขำ

10,795.00

ร้ำนสมำนบุ๊ค สำขำ

10,795.00

รำคำต่ำและสำมำรถ
ซื้อ/จ้ำงได้ตำมที่เสนอ

CNTR-0090/61
25/05/2561

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนสมำนบุ๊ค สำขำ

7,860.00

ร้ำนสมำนบุ๊ค สำขำ

7,860.00

รำคำต่ำและสำมำรถ
ซื้อ/จ้ำงได้ตำมที่เสนอ

CNTR-0091/61
28/05/2561

7,860.00

กองส่งเสริมกำรเกษตร จะ
ดำเนินกำรจัดซื้อวัสดุสำนักงำน
จำนวน 2 รำยกำร ดังนี้ 1.
กระดำษ เอ4 จำนวน 30 รีมๆ
ละ 130 บำท เป็นจำนวนเงิน
14 3,900.บำท2. แฟ้มเอกสำร
จำนวน 2 โหลๆละ 960 บำท
เป็นจำนวนเงิน 1,920.บำท
เป็นจำนวนเงิน 5,820.บำท
(ห้ำพันแปดร้อยยี่สิบบำทถ้วน)

5,820.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนสมำนบุ๊ค สำขำ

5,820.00

ร้ำนสมำนบุ๊ค สำขำ

5,820.00

รำคำต่ำและสำมำรถ
ซื้อ/จ้ำงได้ตำมที่เสนอ

CNTR-0092/61
28/05/2561

