แบบ สขร. 1

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

งานทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการเปลี่ยน Wireless card 416-57-0026
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง จานวน 4 รายการ
จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน โต๊ะหมูห่ มูช่ า ขนาด 9 นิว้ ทาด้วยไม้สัก
จ้างซ่อมบารุงยานพาหนะและขนส่ง บจ 8997 (ระยะทางประมาณ120,000 กม)
จ้างบริการคนงานเครื่องสูบน้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านกุดฉิม
ประจาเดือน พฤษภาคม 2561
จ้างเหมาบริการเปลี่ยนฟิมล์ความร้อนเครื่องปริ้นเตอร์ hp 1200 laser jet
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน บ้านสร้างแห่ จานวน 130 คน บ้านกุดฉิม 160 คน
เดือน พ.ค 15 วัน มิ.ย 21 วัน ก.ค 20 วัน เทอม 1/ 2561
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศพด.บ้านสร้างแห่ จานวน 40 คน บ้านกุดฉิม 41 คน
บ้านดงเจริญ จานวน 26 คน
เดือน พ.ค 15 วัน มิ.ย 21 วัน ก.ค 20 วัน
จ้างบริการซ่อมบารุงเครื่องถ่ายเอกสาร 417-56-0004
เปลี่ยนชุดกระดาษอบความร้อน และชุด drum npg-51
จัดซื้อวัสดน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จานวน 3 รายการ
จัดซื้อวัสดก่อสร้าง จานวน 17 รายการ
จัดซื้อวัสดไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 8 รายการ
จ้างบริการคนงานเครื่องสูบน้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านกุดฉิม
ประจาเดือน มิถนุ ายน 2561

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดฉิม
วันที่ 7 เดือน มิถนุ ายน พ.ศ. 2561
วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
วงเงินทีจ่ ะซื้อ
ผู้ทไี่ ด้รับการคัดเลือก
ราคากลาง
หรือจ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
หรือจ้าง
และราคาตกลงซื้อหรือจ้าง
890.00
890.00
เฉพาะเจาะจง
หจก.บุญล้อมเทคนิค
หจก.บุญล้อมเทคนิค
6,900.00
6,900.00
เฉพาะเจาะจง
หจก.บุญล้อมเทคนิค
หจก.บุญล้อมเทคนิค
8,500.00
8,500.00
เฉพาะเจาะจง
ร้านจรัญเฟอร์นิเจอร์
ร้านจรัญเฟอร์นิเจอร์
7,265.09
7,265.09
เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้านครพนม จก. บริษัทโตโยต้านครพนม จก.
7,000.00
700.00

7,000.00
เฉพาะเจาะจง
700.00 เฉพาะเจาะจง

นายวิวัฒน์ชัย หนูอนิ ทร์
ร้านเชียรคอม

นายวิวัฒน์ชัย หนูอนิ ทร์
ร้านเชียรคอม

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
82/61 ( 1 พ. ค.61)
83/61 ( 3 พ. ค.61)
84/61 ( 3 พ. ค.61)
85/61 ( 3 พ. ค.61)

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง

86/61 ( 4 พ. ค.61)
87/61 ( 3 พ. ค.61)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง

126,996.80

126,996.80

เฉพาะเจาะจง บ. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จากัด บ. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จากัด

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง

88/61 ( 11 พ. ค.61)

46,857.44

46,857.44

เฉพาะเจาะจง บ. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จากัด บ. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จากัด

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง

89/61 ( 11 พ. ค.61)

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง

90/61 ( 15 พ. ค.61)
91/61 ( 22 พ. ค.61)
92/61 ( 22 พ. ค.61)
93/61 ( 22 พ. ค.61)

36,000.00
1,530.00
4,960.00
2,050.00
7,500.00

36,000.00
1,530.00
1,530.00
2,050.00

หจก.บุญล้อมเทคนิค
ร้านชอบวัสดุ
ร้านชอบวัสดุ
ร้านชอบวัสดุ

7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิวัฒน์ชัย หนูอนิ ทร์

หจก.บุญล้อมเทคนิค
ร้านชอบวัสดุ
ร้านชอบวัสดุ
ร้านชอบวัสดุ
นายวิวัฒน์ชัย หนูอนิ ทร์

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง
การบริการและเป็นคนในพืน้ ที่

94/61 ( 28 พ. ค.61)

หมายเหตุ

