แบบฟอร์มที่ 1
แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ....กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙..............
วงเงิน
ลาดับที่

งานจัดซือ้

(ชือ่ หน่วยงาน) ....องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหวาย..............
*
**

งบประมาณ วิธีซอื้ /จ้าง

ผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคา

(ราคากลาง)
1
2
3

ค่าครุภัณฑ์ สานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ สานักงาน
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร

11,000
3,700
945

ตกลงราคา ร้านณพัฒน์โอเอ
ตกลงราคา ร้านณพัฒน์โอเอ
ตกลงราคา ร้านสมานบุ๊ควาปี

4

จ้างเหมาบริการถมดิน
ศูนย์เด็กเล็ก
100,000 ตกลงราคา
จ้างเหมาประกอบอาหาร

5

เลีย้ งรับรองการประชุม
สภา

6

จ้างเหมาก่อสร้างราง
ระบายน้า ม.5

4,300

ร้านศิริพรทรัพย
รุ่งเรือง

นางสาวบุญเฮียง
ตกลงราคา
ปะระทัง

135,000 ตกลงราคา

ร้านนิภาพร

11,000
3,700

ร้านณพัฒน์โอเอ
ร้านณพัฒน์โอเอ

945

ร้านสมานบุ๊ควาปี

99,000

ร้านศิริพรทรัพย์
รุ่งเรือง

4,300

นางสาวบุญเฮียง ปะ
ระทัง

133,000

ร้านนิภาพร

เหตุผลที่
เลขที่และวันที่ของ
คัดเลือกโดย
สัญญาหรือข้อตกลง
สังเกตุ

11,000

ราคาต่า
Cntr-0057/59
สะดวกรวดเร็ว
ลว.1 กพ.59

3,700

ราคาต่า
สะดวกรวดเร็ว

Cntr-0058/59
ลว.1 กพ.59

945

ราคาต่า
สะดวกรวดเร็ว

Cntr-0059/59
ลว.1 กพ.59

99,000

ราคาต่า
สะดวกรวดเร็ว

Cntr-0061/59
ลว.4 กพ.59

4,300

ราคาต่า
สะดวกรวดเร็ว

Cntr-0062/59
ลว.5 กพ.59

ราคาต่า
133,000 สะดวกรวดเร็ว

Cntr-0063/59
ลว.8 กพ.59

ลาดับที่

งานจัดซือ้

วงเงิน
*
งบประมาณ วิธีซอื้ /จ้าง

**
ผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคา

(ราคากลาง)
7
8
9
10
11
12
13
14

ก่อสร้างถนนยกร่องพูน
ดิน ม.๙

เหตุผลที่
เลขที่และวันที่ของ
คัดเลือกโดย
สัญญาหรือข้อตกลง
สังเกตุ

ราคาต่า
148,000 สะดวกรวดเร็ว

Cntr-0064/59
ลว.8 กพ.59

ก่อสร้างถนนคสล.ม.17 185,000 ตกลงราคา

ร้านบุญฑลิกก่อ
สร้าง

ราคาต่า
144,000 ร้านบุญฑลิกก่อสร้าง 144,000 สะดวกรวดเร็ว

Cntr-0065/59
ลว.10 กพ.59

ก่อสร้างถนนคสล.ม.8

143,000 ตกลงราคา

ร้านบุญฑลิกก่อ
สร้าง

ราคาต่า
140,000 ร้านบุญฑลิกก่อสร้าง 140,000 สะดวกรวดเร็ว

Cntr-0066/59
ลว.10 กพ.59

ก่อสร้างถนนคสล.ม.10

150,000 ตกลงราคา

ร้านบุญฑลิกก่อ
สร้าง

ราคาต่า
147,000 ร้านบุญฑลิกก่อสร้าง 147,000 สะดวกรวดเร็ว

Cntr-0067/59
ลว.10 กพ.59

ก่อสร้างถนนคสล.ม.4

ราคาต่า
148,000 ตกลงราคา ร้านบุญสงค์พาณิชย์ 146,000 ร้านบุญสงค์พาณิชย์ 146,000 สะดวกรวดเร็ว

Cntr-0068/59
ลว.10 กพ.59

ค่าครุภัณฑ์ สานักงาน
ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ สานักงาน

150,000 ตกลงราคา

ร้านนิภาพร

ตกลงราคา

ร้านเอ็นที
คอมพิวเตอร์

1,050

ตกลงราคา

ร้านเอ็นที
คอมพิวเตอร์

40,000

บริษัทเอ็ม เอช เค
ตกลงราคา เทเลคอม จากัด

9,000

148,000

ร้านนิภาพร

8,450

ร้านเอ็นที
คอมพิวเตอร์

1,050

ร้านเอ็นที
คอมพิวเตอร์

39,500

บริษัทเอ็ม เอช เค
เทเลคอม จากัด

8,450

ราคาต่า
สะดวกรวดเร็ว

Cntr-070/59
ลว.16 กพ.59

1,050

ราคาต่า
สะดวกรวดเร็ว

Cntr-071/59
ลว.16 กพ.59

39,500

ราคาต่า
Cntr-0072/59
สะดวกรวดเร็ว ลว.16 กพ.59

วงเงิน
ลาดับที่

งานจัดซือ้

*

งบประมาณ วิธีซอื้ /จ้าง

**
ผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคา

(ราคากลาง)

เหตุผลที่
เลขที่และวันที่ของ
คัดเลือกโดย
สัญญาหรือข้อตกลง
สังเกตุ

15

ร้านอ.ยิ่ง
ก่อสร้างถนนคสล. ม.13 156,000 ตกลงราคา เจริญรุ่งเรืองทรัพย์ 154,000

ร้านอ.ยิ่ง
เจริญรุ่งเรืองทรัพย์

ราคาต่า
Cntr-0074/59
154,000 สะดวกรวดเร็ว ลว.18 กพ.59

16

ร้านอ.ยิ่ง
ก่อสร้างถนนคสล. ม.12 150,000 ตกลงราคา เจริญรุ่งเรืองทรัพย์ 148,000

ร้านอ.ยิ่ง
เจริญรุ่งเรืองทรัพย์

ราคาต่า
Cntr-0075/59
148,000 สะดวกรวดเร็ว ลว.18 กพ.59

17
18

ร้านอ.ยิ่ง
ตกลงราคา เจริญรุ่งเรืองทรัพย์

ก่อสร้างถนนดิน. ม.2

61,000

ก่อสร้างถนนดิน. ม.2

ร้านอ.ยิ่ง
32,000 ตกลงราคา เจริญรุ่งเรืองทรัพย์

60,000

ร้านอ.ยิ่ง
เจริญรุ่งเรืองทรัพย์

31,000

ร้านอ.ยิ่ง
เจริญรุ่งเรืองทรัพย์

60,000

ราคาต่า
สะดวกรวดเร็ว

Cntr-0076/59
ลว.18 กพ.59

31,000

ราคาต่า
Cntr-0077/59
สะดวกรวดเร็ว ลว.18 กพ.59

1

