แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดฉิม
ลาดับ
ที่
1
2
3
4

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จานวน 24 รายการ
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จานวน 7 รายการ
จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จานวน 4 รายการ
จ้างเหมาเปลี่ยนเครื่องสูบน้าแบบจม (ซัมเมริท์) ขนาด 1.5 แรงงม้า
สาหรับประปาหมู่บา้ น หมู่ 4 บ้านสร้างแห่
5 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ไส้กรองเครื่องกรองน้า
6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง 15 A
7 จ้างเหมาบริการรายเดือน แม่บ้าน ศพด.บ้านกุดฉิม ประจาเดือน มี.ค 60
8 จ้างเหมาบริการรายเดือน แม่บ้าน ศพด.บ้านดงเจริญ ประจาเดือน มี.ค 60
9 จ้างเหมาบริการรายเดือน ยาม ประจาเดือน มี.ค 59
10 จ้างเหมาบริการรายเดือน คนงานประจารถขยะ ประจาเดือน มี.ค 60
11 จ้างเหมาบริการรายเดือน คนงานประจารถขยะ ประจาเดือน มี.ค 60
12 จ้างเหมาบริการรายเดือน พนักงานขับรถยนต์ อปพร. ประจาเดือน มี.ค 60
13 จ้างเหมาบริการรายเดือน ช่างไฟฟ้า ประจาเดือน มี.ค 59
(ลงชื่อ)...........................................................ผู้บนั ทึกข้อมูล
(นางสาวสุธาสินี ใจหาญ)
นักวิชาการพัสดุ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
6,650.00
2,970.00
1,230.00

ราคากลาง
6,655.00
2,980.00
1,240.00

วิธซี ื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ร้านชอบวัสดุ
ร้านชอบวัสดุ
ร้านชอบวัสดุ

ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก
และราคาตกลงซื้อหรือจ้าง
ร้านชอบวัสดุ
ร้านชอบวัสดุ
ร้านชอบวัสดุ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง

ร้านโชคมหาเฮงก่อสร้าง
19,200.00 19,300.00 ตกลงราคา
ร้านโชคมหาเฮงก่อสร้าง
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
บ.วิ
ท
ยาอี
เ
ลคทริ
ค
เซ็
น
เตอร์
จ
ากั
ด
บ.วิ
ท
ยาอี
เ
ลคทริ
ค
เซ็
น
เตอร์
จ
ากั
ด
1,770.00
ตกลงราคา
1,770.00
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง
4,000.00
4,000.00
ตกลงราคา
หจก.บุญล้อมเทคนิค
หจก.บุญล้อมเทคนิค เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง
7,500.00
7,500.00
ตกลงราคา
นางภัทชธิดา จรัสแสง
นางภัทชธิดา จรัสแสง การบริการและเป็นคนในพืน้ ที่
7,500.00
7,500.00
ตกลงราคา
นางสาวขวัญจิต วังวร
นางสาวขวัญจิต วังวร การบริการและเป็นคนในพืน้ ที่
9,000.00
9,000.00
ตกลงราคา
นายพรชัย สุภารัตน์
นายพรชัย สุภารัตน์ การบริการและเป็นคนในพืน้ ที่
7,500.00
7,500.00
ตกลงราคา
นายนนทนันท์ ปูม่ ลัด
นายนนทนันท์ ปูม่ ลัด การบริการและเป็นคนในพืน้ ที่
7,500.00
7,500.00
ตกลงราคา
นายยุทธยา ไชยวงษ์
นายยุทธยา ไชยวงษ์ การบริการและเป็นคนในพืน้ ที่
7,500.00
7,500.00
ตกลงราคา
นายบุญชัย ติโนชัง
นายบุญชัย ติโนชัง
การบริการและเป็นคนในพืน้ ที่
7,500.00
ตกลงราคา
นายภานุมาศ ตุลีสี
นายภานุมาศ ตุลีสี
7,500.00
การบริการและเป็นคนในพืน้ ที่
(ลงชื่อ).............................................................ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ).................................................ตรวจถูกต้อง
( นายคมกริช
ธงยศ )
( นางวรรณิตา ยอดมงค )
ผู้อานวยการกองคลัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุดฉิม

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
80/60 (7 ก.พ 60)
81/60 (7 ก.พ 60)
82/60 (7 ก.พ 60)
83/60 (7 ก.พ 60)
84/60 (17 ก.พ 60)
85/60 (23 ก.พ 60)
86/60 (27 ก.พ 60)
87/60 (27 ก.พ 60)
88/60 (27 ก.พ 60)
89/60 (27 ก.พ 60)
90/60 (27 ก.พ 60)
91/60 (27 ก.พ 60)
92/60 (27 ก.พ 60)

หมายเหตุ

แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดฉิม
ลาดับ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ที่
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านกุดฉิมกลาง
หน้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านกุดฉิม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพนื้ ที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านกุดฉิมพัฒนา
หน้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านกุดฉิม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพนื้ ที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านสร้างแห่
หน้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านกุดฉิม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพนื้ ที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการ
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านกุดฉิมน้อย
(สายรอบหมู่บา้ น) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพนื้ ที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการ
5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.รูปตัวยู หมู่ 1 บ้านกุดฉิมกลาง
ข้างบ้านนายอวนชัย ชนะเคน ขนาดกว้าง 0.30 มตร ยาว 20 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร
6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.รูปตัวยู หมู่ 7 บ้านดงเจริญ
ทางเข้าหมู่บา้ น ขนาดกว้าง 0.30 มตร ยาว 120 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
7 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้าคอนกรีตชนิดปากลิ้นราง หมู่ 1
ถนนสายกุดฉิม-แสนพัน ด้านทิศตะวันออก ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60x1.00 เมตร จานวน 87 ท่อน พร้อมบ่อพัก จานวน 5 จุด
ตามแบบ อบต.กุดฉิม พร้อมป้ายโครงการ
8 โครงการก่อสร้างขยายเขตประปา หมู่ 2 บ้านกุดฉิมพัฒนา
สายวัดป่าศาสดาราม วางท่อประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว
ชั้น 13.5 จานวน 400 ท่อน หรือมีความยาวไม่น้อยกว่า 1,590 เมตร
ตามแบบ อบต.กุดฉิม พร้อมป้ายโครงการ
(ลงชื่อ)...........................................................ผู้บนั ทึกข้อมูล
(นางสาวสุธาสินี ใจหาญ)
นักวิชาการพัสดุ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธซี ื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก
และราคาตกลงซื้อหรือจ้าง

106,000

106,500.00

ตกลงราคา

หจก.บึงกองก่อสร้าง

หจก.บึงกองก่อสร้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง

เสนอราคาต่าสุด

8/60 (22 ก.พ. 60)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง

106,000

106,500.00

ตกลงราคา

หจก.บึงกองก่อสร้าง

หจก.บึงกองก่อสร้าง

เสนอราคาต่าสุด

9/60 (22 ก.พ. 60)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง

106,000

318,000.00

ตกลงราคา

หจก.บึงกองก่อสร้าง

หจก.บึงกองก่อสร้าง

เสนอราคาต่าสุด

10/60 (22 ก.พ. 60)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง

214,300

213,800.00

ตกลงราคา

หจก.บึงกองก่อสร้าง

33,000

33,200.00

ตกลงราคา หจก.วัฒนศักดิ์(2531)ก่อสร้าง หจก.วัฒนศักดิ์(2531)ก่อสร้าง

195,800

196,300.00

ตกลงราคา

หจก.บึงกองก่อสร้าง

เสนอราคาต่าสุด

11/60 (22 ก.พ. 60)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง

เสนอราคาต่าสุด

12/60 (22 ก.พ. 60)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง

หจก.ศิลามงคล

หจก.ศิลามงคล

เสนอราคาต่าสุด

13/60 (22 ก.พ. 60)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง

115,500.00 116,000.00

ตกลงราคา หจก.วัฒนศักดิ์(2531)ก่อสร้าง หจก.วัฒนศักดิ์(2531)ก่อสร้าง

205,000.00 205,300.00

ตกลงราคา หจก.วัฒนศักดิ์(2531)ก่อสร้าง หจก.วัฒนศักดิ์(2531)ก่อสร้าง

เสนอราคาต่าสุด

14/60 (22 ก.พ. 60)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง

(ลงชื่อ).............................................................ผู้ตรวจสอบ
( นายคมกริช
ธงยศ )
ผู้อานวยการกองคลัง

เสนอราคาต่าสุด

15/60 (22 ก.พ. 60)

(ลงชื่อ).................................................ตรวจถูกต้อง
( นางวรรณิตา ยอดมงค )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุดฉิม

หมายเหตุ

