สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน ๒๕๕๘
เทศบาลตําบลบอแกว อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

๑

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สํานักปลัดเทศบาล
เกาอี้พลาสติก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

100 ,000 .00

87 ,500 .00

วิธีตกลงราคา รานพัชรสินพาณิชย /
87 ,500

๒

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร สํานักปลัดเทศบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สํานักปลัดเทศบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว สํานักปลัดเทศบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
จัดซื้อวัสดุกอสราง สํานักปลัดเทศบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ กองชาง ประจําปงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองชาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร กองชาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองคลัง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร กองคลัง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร กองการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว กองการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
จัดซื้อวัสดุการเกษตร สํานักปลัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
จัดซื้อกระสอบทราย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
จัดซื้อวัสดุกอสราง กองชาง ปรับปรุงถนนบานนาหวาย ม.8
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕9

60,000.00

18,150.00

วิธีตกลงราคา หจก.รุงศิลปดอทคอม / 18 ,150

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

19,791.00

วิธีตกลงราคา รานรวมมิตรสรรพสินคา / 19 ,791

50,000.00

13,546.00

วิธีตกลงราคา รานรวมมิตรสรรพสินคา / 13 ,546

50,000.00

17,815.00

วิธีตกลงราคา รานเพ็ญศรี / 17 ,815

100,000.00

30,240.00

วิธีตกลงราคา รานเพ็ญศรี / 30 ,240

40,000.00

11,696.00

วิธีตกลงราคา รานรวมมิตรสรรพสินคา / 11 ,696

50,000.00

18,230.00

วิธีตกลงราคา หจก.รุงศิลปดอทคอม /๑8,230

50,000.00

16,282.00

วิธีตกลงราคา รานรวมมิตรสรรพสินคา/๑6,282

50,000.00

17,020.00

วิธีตกลงราคา รานรวมมิตรสรรพสินคา /๑7,020

30,000.00

9,926.00

วิธีตกลงราคา รานรวมมิตรสรรพสินคา / 9,926

50,000.00

16,290.00

วิธีตกลงราคา หจก.รุงศิลปดอทคอม / 16 ,290

36,000.00

11,720.00

วิธีตกลงราคา รานรวมมิตรสรรพสินคา / 11 ,720

10,000.00

4,400.00

วิธีตกลงราคา รานสยามเคมีคอล / 4,400

100,000.00

3,500.00

วิธีตกลงราคา รานสยามเคมีคอล / 3,500

20,000.00

2,279.00

วิธีตกลงราคา รานเพ็ญศรี/2,279

๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

แบบ สขร.๑

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ตกลงชื้อหรือจาง
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
รานพัชรสินพาณิชย /
เปนผูมีอาชีพขายในดานนี้
ใบสั่งชื้อ 124 /๒๕๕9
87 ,500
ลว. 1 ก.ย. ๕9
หจก.รุงศิลปดอทคอม / 18 ,150
เปนผูมีอาชีพขายในดานนี้
ใบสั่งชื้อ 125 /๒๕๕9
ลว. 2 ก.ย. ๕9
รานรวมมิตรสรรพสินคา / 19 ,791 เปนผูมีอาชีพขายในดานนี้
ใบสั่งชื้อ 126 /๒๕๕9
ลว. 2 ก.ย. ๕9
รานรวมมิตรสรรพสินคา / 13 ,546 เปนผูมีอาชีพขายในดานนี้
ใบสั่งชื้อ 127 /๒๕๕9
ลว. 2 ก.ย. ๕9
รานเพ็ญศรี / 17 ,815
เปนผูมีอาชีพขายในดานนี้
ใบสั่งชื้อ 128 /๒๕๕9
ลว. 2 ก.ย. ๕9
รานเพ็ญศรี / 30 ,240
เปนผูมีอาชีพขายในดานนี้
ใบสั่งชื้อ 129 /๒๕๕9
ลว. 2 ก.ย. ๕9
รานรวมมิตรสรรพสินคา / 11 ,696 เปนผูมีอาชีพขายในดานนี้
ใบสั่งชื้อ 130 /๒๕๕9
ลว. 2 ก.ย. ๕9
หจก.รุงศิลปดอทคอม /๑8,230
เปนผูมีอาชีพขายในดานนี้
ใบสั่งชื้อ 131 /๒๕๕9
ลว. 2 ก.ย. ๕9
รานรวมมิตรสรรพสินคา/๑6,282 เปนผูมีอาชีพขายในดานนี้
ใบสั่งชื้อ 132 /๒๕๕9
ลว. 2 ก.ย. ๕9
รานรวมมิตรสรรพสินคา /๑7,020 เปนผูมีอาชีพขายในดานนี้
ใบสั่งชื้อ 133 /๒๕๕9
ลว. 2 ก.ย. ๕9
รานรวมมิตรสรรพสินคา / 9,926 เปนผูมีอาชีพขายในดานนี้
ใบสั่งชื้อ ๑๓4/๒๕๕๘
ลว. 2 ก.ย. ๕9
หจก.รุงศิลปดอทคอม / 16 ,290
เปนผูมีอาชีพขายในดานนี้
ใบสั่งชื้อ 135 /๒๕๕9
ลว. 2 ก.ย. ๕9
รานรวมมิตรสรรพสินคา / 11 ,720 เปนผูมีอาชีพขายในดานนี้
ใบสั่งชื้อ 136 /๒๕๕9
ลว. 2 ก.ย. ๕9
รานสยามเคมีคอล / 4,400
เปนผูมีอาชีพขายในดานนี้
ใบสั่งชื้อ 137 /๒๕๕9
ลว. 2 ก.ย. ๕9
รานสยามเคมีคอล / 3,500
เปนผูมีอาชีพขายในดานนี้
ใบสั่งชื้อ 139 /๒๕๕9
ลว. 19 ก.ย. ๕9
รานเพ็ญศรี/2,279
เปนผูมีอาชีพขายในดานนี้
ใบสั่งชื้อ 140 /๒๕๕9
ลว. 19 ก.ย. ๕9

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

๑๗ จัดซื้อวัสดุตามโครงการแกไขปญหาภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ถนนบานตากลา หมู 13
๑๘ จางเหมาอาหารวางสําหรับประชุมสภา วิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๙ จางเหมาอาหารวางและอาหารกลางวัน เพื่อเลี้ยงรับรอง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
๒๐ จางเหมาอาหารกลางวันและอาหารวางเพื่อเลี้ยงรับรอง
การประชุมสภา วิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3
๒๑ จัดซื้อวัสดุน้ํามันและหลอหลอ ครั้งที่ 3
ประจําปงบประมาณ 2559
๒๒ จางเหมาปฏิบัติงาน กองการศึกษา 30 ก.ย. - 31 ธ.ค. 59
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
๒๓ กอสรางอาคารอเนกประสงคฌาปนสถาน บานนาบอน
หมูที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
๒๔ กอสรางอาคารอเนกประสงคฌาปนสถาน บานปง
หมูที่ 4 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
๒๕ ปรับปรุงผิวถนน คสล. ภายในหมูบาน บานคําเรือง
หมูที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
๒๖ ปรับปรุงระบบประปา บานนาหวาย หมูที่ 8
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
๒๗ ปรับปรุงระบบประปา บานบอแกว หมูที่ 5
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

๒๘ กอสรางอาคารอเนกประสงคฌาปนสถาน บานดอยงาม
หมูที่ 10 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

100,000.00

30,000.00

วิธีตกลงราคา รานเพ็ญศรี/30 ,000

20,000.00

360.00

วิธีตกลงราคา นางนิชานาถ ตนใส / 360

20,000.00

720.00

วิธีตกลงราคา นางนิชานาถ ตนใส / 720

20,000.00

5,660.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

22,500

300,000.00

283,700.00

302,000.00

278,500.00

85,000.00

83,500.00

45,000.00

45,000.00

647,000.00

646,500.00

300,000.00

279,500.00

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ตกลงชื้อหรือจาง
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
รานเพ็ญศรี/30 ,000
เปนผูมีอาชีพขายในดานนี้
ใบสั่งชื้อ 143 /๒๕๕9
ลว. 19 ก.ย. ๕9
นางนิชานาถ ตนใส / 360
เปนผูรับจางในงานดานนี้
ใบสั่งจาง 43 /๒๕๕9
ลว. 7 ก.ย. ๕9
นางนิชานาถ ตนใส / 720
เปนผูรับจางในงานดานนี้
ใบสั่งจาง 44 /๒๕๕9
ลว. ๑3 ก.ย. ๕9

วิธีตกลงราคา นางนิชานาถ ตนใส / 5,660

นางนิชานาถ ตนใส / 5,660

วิธีตกลงราคา สหกรณการเกษตร นาหมื่น จํากัด /
100,000
วิธีตกลงราคา นายสหัส รินสิริ / 22 ,500

สหกรณการเกษตร นาหมื่น จํากัด / เปนผูมีอาชีพขายในดานนี้
100,000
นายสหัส รินสิริ / 22 ,500
เปนผูมีความสามารถใน
งานดานนี้
เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและมี
หจก.นาหมื่นดวงเจริญ /
คุณสมบัติครบตามประกาศ
283,700
เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและมี
หจก.นาหมื่นดวงเจริญ /
คุณสมบัติครบตามประกาศ
278,500
เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและมี
ราน ทีเค เอนเทอรไพรส /
คุณสมบัติครบตามประกาศ
83,500
เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและมี
ราน ทีเค เอนเทอรไพรส /
คุณสมบัติครบตามประกาศ
45,000
เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและมี
หจก.ช.รัตนชัย /
คุณสมบัติครบตามประกาศ
646,500

วิธีสอบราคา หจก.นาหมื่นดวงเจริญ / 283 ,700
นายอภิเดช รินสิริ / 258 ,000
วิธีสอบราคา รานนาหมื่นเหนือกิจ / 280 ,000
หจก.นาหมื่นดวงเจริญ / 278 ,500
วิธีสอบราคา รานนาหมื่นเหนือกิจ /84 ,000
ราน ทีเค เอนเทอรไพรส / 83 ,500
วิธีสอบราคา รานนาหมื่นเหนือกิจ / 45 ,500
ราน ทีเค เอนเทอรไพรส / 45 ,000
วิธีสอบราคา หจก.ช.รัตนชัย / 646 ,500
หจก.นันทวัฒน 2014 / 657 ,000

วิธีสอบราคา หจก.บริหารธุรกิจกอสราง / 280 ,000 หจก.บิ๊กนาหมื่นกอสราง /
นายวุฒิชัน อินเปน / 282 ,000
279,500
หจก.บิ๊กนาหมื่นกอสราง / 285 ,000

เปนผูรับจางในงานดานนี้

เนื่องจากผูเสนอราคาราย
ต่ําสุดและผูและผูเสนอราคา
ต่ําสุดรายที่ 2 ปฎิเสธ

ใบสั่งจาง ๔6/๒๕๕9
ลว. 27 ก.ย. ๕9
บันทึกตกลงซื้อ 3/๒๕๕9
ลว. 1 ก.ย. ๕9
บันทึกตกลงจาง 28 /๒๕๕9
ลว. 30 ก.ย. ๕9
สัญญาจาง 5/๒๕๕9
ลว. 30 ก.ย. ๕9
สัญญาจาง 6/๒๕๕9
ลว. 30 ก.ย. ๕9
สัญญาจาง 5/๒๕๕9
ลว. 30 ก.ย. ๕9
สัญญาจาง 5/๒๕๕9
ลว. 30 ก.ย. ๕9
สัญญาจาง 6/๒๕๕9
ลว. 30 ก.ย. ๕9

สัญญาจาง 5/๒๕๕9
การทําสัญญาเนื่องจาก
ลว. 30 ก.ย. ๕9
เลยระยะเวลาการยืนราคา
จึงไดเรียกผูเสนอราคารายสุดทาย
คือ หจก.บิ๊กนาหมื่นกอสราง
มาทําสัญญาโดยยินยอมลด
ราคาลง คงเหลือ 279 ,500

