แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดฉิม
ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธซี ื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจ้าง

และราคาที่เสนอ

และราคาตกลงซื้อหรือจ้าง

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา หมายเหตุ
หรือข้อตกลงในการซื้อ

1

จ้างเหมาบริการรายเดือน แม่บา้ น ศพด.บ้านกุดฉิม ประจาเดือน ธ.ค 59

7,500.00

7,500.00

ตกลงราคา

นางภัทชธิดา จรัสแสง

นางภัทชธิดา จรัสแสง

การบริการและเป็นคนในพืน้ ที่

33/60 (28 พ.ย 59)

2

จ้างเหมาบริการรายเดือน แม่บา้ น ศพด.บ้านดงเจริญ ประจาเดือน ธ.ค 59

7,500.00

7,500.00

ตกลงราคา

นางสาวขวัญจิต วังวร

นางสาวขวัญจิต วังวร

การบริการและเป็นคนในพืน้ ที่

34/60 (28 พ.ย 59)

3

จ้างเหมาบริการรายเดือน คนงานประจารถขยะ ประจาเดือน ธ.ค 59

7,500.00

7,500.00

ตกลงราคา

นายยุทธยา ไชยวงษ์

นายยุทธยา ไชยวงษ์

การบริการและเป็นคนในพืน้ ที่

35/60 (28 พ.ย 59)

4

จ้างเหมาบริการรายเดือน คนงานประจารถขยะ ประจาเดือน ธ.ค 59

7,500.00

7,500.00

ตกลงราคา

นายนนทนันท์ ปูม่ ลัด

นายนนทนันท์ ปูม่ ลัด

การบริการและเป็นคนในพืน้ ที่

36/60 (28 พ.ย 59)

5

จ้างเหมาบริการรายเดือน พนักงานขับรถยนต์ อปพร. ประจาเดือน ธ.ค 59

7,500.00

7,500.00

ตกลงราคา

นายบุญชัย ติโนชัง

นายบุญชัย ติโนชัง

การบริการและเป็นคนในพืน้ ที่

37/60 (28 พ.ย 59)

6

จ้างเหมาบริการรายเดือน ยาม ประจาเดือน ธ.ค 59

9,000.00
7,500.00

นายพรชัย สุภารัตน์
นายภานุมาศ ตุลีสี

นายพรชัย สุภารัตน์
นายภานุมาศ ตุลีสี

38/60 (28 พ.ย 59)

จ้างเหมาบริการรายเดือน ช่างไฟฟ้า ประจาเดือน ธ.ค 59

ตกลงราคา
ตกลงราคา

การบริการและเป็นคนในพืน้ ที่

7

9,000.00
7,500.00

การบริการและเป็นคนในพืน้ ที่

39/60 (28 พ.ย 59)

8

ซ่อมบารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง บจ 8997 นครพนม

690.45

690.45

ตกลงราคา

บริษัทโตโยต้านครพนม ฯ

บริษัทโตโยต้านครพนม ฯ

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง

40/60 (29พ.ย 59)

9

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สานักปลัด จานวน 18 รายการ

6,730.00

6,747.00

ตกลงราคา

ร้านทักษิยา

ร้านทักษิยา

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง

41/60 (1 ธ.ค 59)

450.00

450.00

ตกลงราคา

ร้านทองคูณป้ายสวย

ร้านทองคูณป้ายสวย

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง

42/60 (2 ธ.ค 59)

2,000.00

2,000.00

ตกลงราคา

นางเพชรสมร งามเงิน

นางเพชรสมร งามเงิน

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง

43/60 (2 ธ.ค 59)

45,000.00

45,000.00

ตกลงราคา

หจก.ธนวิทย์เซนเตอร์ทราเวล หจก.ธนวิทย์เซนเตอร์ทราเวล เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง

44/60 (2 ธ.ค 59)

1,000.00

1,000.00

ตกลงราคา

ร้านจินดารัตน์สังฆ์ภัณฑ์

510.00

510.00

ตกลงราคา

ร้านเพลินจิต

ร้านเพลินจิต

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง

46/60 (2 ธ.ค 59)

ร้านเพลินจิต

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง

47/60 (6 ธ.ค 59)

ร้านทองคูณป้ายสวย

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง

48/60 (6 ธ.ค 59)

10 จ้างเหมาทาป้ายไวนิล ขนาด 1 x 3 เมตร โครงการศึกษาดูงาน
11 จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง อาหารกลางวัน จานวน 40 คน
โครงการศึกษาดูงาน
12 จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจาทางปรับอากาศ 2 ชั้น
ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2559
13 จัดซื้อของที่ระลึก โครงการศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ 2560

ร้านจินดารัตน์สังฆภัณฑ์

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง

45/60 (2 ธ.ค 59)

14 จัดซื้อวัสดุ กาแฟ ขนม โอวัลติล สาหรับผู้เข้าร่วมประชุม
โครงการศึกษาดูงาน ประจาปีงบประมาณ 2560
15 จัดซื้อวัสดุกาแฟ ขนม โอวัลติล สาหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภา ฯ

660.00

660.00

ตกลงราคา

ร้านเพลินจิต

16 จ้างเหมาตัดสติ๊กเกอร์ข้อความตัวอักษร ชื่อบุคคล ตัวเลข

300.00

300.00

ตกลงราคา

ร้านทองคูณป้ายสวย

17 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สานักปลัด จานวน 2 รายการ

415.00

415.00

ตกลงราคา

ร้านชอบวัสดุ

ร้านชอบวัสดุ

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง

49/60 (6 ธ.ค 59)

18 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า สานักปลัด จานวน 15 รายการ

7,630.00

7,633.00

ตกลงราคา

ร้านชอบวัสดุ

ร้านชอบวัสดุ

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง

50/60 (6 ธ.ค 59)

19 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จานวน 27 รายการ

3,410.00

3,413.00

ตกลงราคา

ร้านชอบวัสดุ

ร้านชอบวัสดุ

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง

51/60 (6 ธ.ค 59)

แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดฉิม
ลาดับ
ที่
1

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธซี ื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจ้าง

และราคาที่เสนอ

และราคาตกลงซื้อหรือจ้าง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซื้อ

เจาะบ่อบาดาลน้าตื้นเพือ่ การเกษตร ขนาดท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง
4 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 12 เมตร
จานวน 13 บ่อ หมู่ 7 บ้านดงเจริญ

2

เลขที่และวันที่ของสัญญา หมายเหตุ

3/60 (23 พ.ย 59)
127,000

127,300.00

ตกลงราคา

ร้านรังสรรค์การค้า

ร้านรังสรรค์การค้า

อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจาเดือน ตุลาคม 30 วัน
พฤศจิกายน 22 วัน ธันวาคม 20 วัน

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง

ตาม มติ ครม.
169,475.04

กล่องละ 7.82

กรณีพิเศษ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก. บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก.

4/60 (26 ธ.ค 59)

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ จานวน 128 คน บ้านกุดฉิม 173 คน
3

อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจาเดือน ตุลาคม 30 วัน
พฤศจิกายน 22 วัน ธันวาคม 20 วัน
ศพด.บ้านสร้างแห่ 37 คน กุดฉิม 32 คน บ้านดงเจริญ 32 คน

ตาม มติ ครม.
56,867.04

กล่องละ 7.82

กรณีพิเศษ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก. บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก.

5/60 (26 ธ.ค 59)

