1

แบบ ขสร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลสัมฤทธิ์ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจ้าง

1

จ้างเหมาจัดทาป้ายตามโครงการอบรม
แกนนาสุขภาพตาบลสัมฤทธิ์ ปี 2562

2

จ้างเหมารับส่งผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการ
อบรมแกนนาสุขภาพตาบลสัมฤทธิ์ 2562

3

จ้างเหมาจัดทาป้ายตามโครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติและแสดง ถึงความจงรักภัคดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์
จ้างเหมาจัดทาป้ายตามโครงการปลูกหญ้า
แฝกตามแนวพระราชดาริ

4
5

จ้างเหมาตรวจเช็คระยะการบารุงรักษา
ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์สว่ นกลาง
หมายเลขทะเบียน ขน 6626 นม

วงเงินที่จะ
ราคากลาง
ซื้อหรือจ้าง
(บาท)
(บาท)
432
432

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ตกลงราคา

ร้านเอ.พี.อิงค์เจ็ท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่
ราคาที่ตกลงซื้อหรือ
คัดเลือก
จ้าง
โดยสรุป
ร้านเอ.พี.อิงค์เจ็ท
เสนอราคา
ตาสุด

10,000

10,000

ตกลงราคา

นายเชิญโชค ต่างกลาง

นายเชิญโชค ต่างกลาง

เสนอราคา
ตาสุด

300

300

ตกลงราคา

ร้าน ดี.เอ.ดี.อิงค์เจ็ท

ร้าน ดี.เอ.ดี.อิงค์เจ็ท

เสนอราคา
ตาสุด

300

300

ตกลงราคา

8,596.54

ตกลงราคา

ร้าน ดี.เอ.ดี.อิงค์เจ็ท
โดยนาย สิทธิศักดิ์
สุขปัญญา
บ.เทพนครมอเตอร์เซลส์
จากัด

เสนอราคา
ตาสุด

8,596.54

ร้าน ดี.เอ.ดี.อิงค์เจ็ท
โดยนาย สิทธิศักดิ์
สุขปัญญา
บ.เทพนครมอเตอร์เซลส์
จากัด

เสนอราคา
ตาสุด

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง
บันทึกตกลงใบจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที 92/2562
ลงวันที 10 พ.ค. 2562
บันทึกตกลงใบจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที 93/2562
ลงวันที 10 พ.ค. 2562
บันทึกตกลงใบจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที 94/2562
ลงวันที 16 พ.ค. 2562
บันทึกตกลงใบจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที 95/2562
ลงวันที 16 พ.ค. 2562
บันทึกตกลงใบจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที 96/2562
ลงวันที 21 พ.ค. 2562

2

ลาดับ
ที่
6

งานที่จัดซื้อหรือจ้าง
จ้างเหมาตรวจเช็คระยะการบารุงรักษา
ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์สว่ นกลาง
หมายเลขทะเบียน กล.6494 นม.

วงเงินที่จะ
ราคากลาง
ซื้อหรือจ้าง
(บาท)
(บาท)
5,811.21 5,811.21

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ตกลงราคา

หจก.โตโยต้า

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่
ราคาที่ตกลงซื้อหรือ
คัดเลือก
จ้าง
โดยสรุป
หจก.โตโยต้า
เสนอราคา
ตาสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง
บันทึกตกลงใบจัดซื้อจัด
จ้างเลขที 97/2562
ลงวันที 22 พ.ค. 2562

3

สรุปผลการดาเนินการสั่งซื้อในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลสัมฤทธิ์ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจ้าง

1

ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมแกนนาสุขภาพ
ตาบลสัมฤทธิ์ ประจาปี 2562

2

ซื้อของทีระลึกตามโครงการอบรมแกนนา
สุขภาพตาบลสัมฤทธิ์ประจาปี 2562

3

ซื้อครุภัณฑ์สานักงานเครืองปรับอากาศ
แบบแยกส่วนชนิดตั้งพืน้ หรือแขวน มีระบบ
ฟอกอากาศขนาด 32,000 ซีพียู จานวน 2
เครือง
ซื้อต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติและแสดงถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์
ซื้อหญ้าแฝกตามโครงการปลูกหญ้าแฝก
ตามแนวพระราชดาริ

4
5

วงเงินที่จะ
ราคากลาง
ซื้อหรือจ้าง
(บาท)
(บาท)
4,175
4,175

ร้านศรีทอง

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ร้านศรีทอง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป
เสนอราคา
ตาสุด

ตกลงราคา

ร้านดุสิต สตูดิโอ

ร้านดุสิต สตูดิโอ

เสนอราคา
ตาสุด

84,000

ตกลงราคา

บ.ซีพีเอส อินเตอร์ โซลูชัน
จากัด

บ.ซีพีเอส อินเตอร์
โซลูชนั จากัด

เสนอราคา
ตาสุด

29,100

29,100

ตกลงราคา

ร้านขุนนนท์
โดยน.ส.อรัญญา เลิกการบาป

เสนอราคา
ตาสุด

24,000

24,000

ตกลงราคา

ร้านขุนนนท์
โดยน.ส.อรัญญา เลิกการบาป

ร้านขุนนนท์
โดยน.ส.อรัญญา เลิก
การบาป
ร้านขุนนนท์
โดยน.ส.อรัญญา เลิก
การบาป

2,400

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ตกลงราคา

2,400

เสนอราคา
ตาสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง
บันทึกตกลงใบจัดซื้อจัด
จ้างเลขที 56/2562
ลงวันที 10 พ.ค. 2562
บันทึกตกลงใบจัดซื้อจัด
จ้างเลขที 57/2562
ลงวันที 10 พ.ค. 2562
บันทึกตกลงใบจัดซื้อจัด
จ้างเลขที 58/2562
ลงวันที 17 พ.ค. 2562
บันทึกตกลงใบจัดซื้อจัด
จ้างเลขที 59/2562
ลงวันที 17 พ.ค. 2562
บันทึกตกลงใบจัดซื้อจัด
จ้างเลขที 60/2562
ลงวันที 21 พ.ค. 2562

4

ลาดับ
ที่
6

งานที่จัดซื้อหรือจ้าง
ซื้อยางรถยนต์สาหรับเปลียนรถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขน 6626
นม

วงเงินที่จะ
ราคากลาง
ซื้อหรือจ้าง
(บาท)
(บาท)
24,200
24,200

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ตกลงราคา

หจก.พิชัยการยาง

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
หจก.พิชัยการยาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป
เสนอราคา
ตาสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง
บันทึกตกลงใบจัดซื้อจัด
จ้างเลขที 61/2562
ลงวันที 21 พ.ค. 2562

5

สรุปผลการดาเนินการสัญญาจ้างก่อสร้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลสัมฤทธิ์ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจ้าง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
(บาท)
133,900

1

ก่อสร้างบานปิดเปิดบริเวณนานายขอ
เนาว์พิมาย บ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที 2

2

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณทีทาการ อบต.สัมฤทธิ์
(ถนนทางไปห้องน้า)

90,000

ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่า
แดง หมู่ที 3

280,000

3

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
(บาท)
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

133,000

ตกลงราคา บ. เจ.เค.เอส เอ็นจิเนียริง จากัด

88,500

ตกลงราคา 1.) หจก.สมบูรณ์โชคค้าวัสดุก่อสร้าง หจก.สมบูรณ์โชคค้า
ราคาทีเสนอ 88,500 บาท
วัสดุก่อสร้างราคาที
2.) เอส.วี.อาร์ค่อนจากัดราคาที
เสนอ 88,500 บาท

278,000

ราคาทีเสนอ 133,900 บาท

บ. เจ.เค.เอส เอ็นจิ
เนียริง จากัด ราคาที
เสนอ 133,000 บาท

เสนอ 89,000 บาท
3.) บ. กิตติเทพจากัดราคาทีเสนอ
89,500 บาท
ตกลงราคา 1.) หจก.สมบูรณ์โชคค้าวัสดุก่อสร้าง หจก.สมบูรณ์โชคค้าวัสดุ
ก่อสร้างราคาทีเสนอ
ราคาทีเสนอ 278,000 บาท
278,000 บาท
2.) เอส.วี.อาร์ค่อนจากัดราคาที
เสนอ 279,500 บาท
3.) บ. กิตติเทพจากัดราคาทีเสนอ
279,000 บาท

เหตุผลที่
เลขที่และวันที่ของ
คัดเลือก สัญญาหรือข้อตกลงใน
โดยสรุป
การซื้อหรือจ้าง
เสนอราคา บันทึกสัญญาจ้างก่อสร้าง
ตาสุด
เลขที 98/2562
ลงวันที 3 พ.ค. 2562
เสนอราคา บันทึกสัญญาจ้างก่อสร้าง
ตาสุด
เลขที 99/2562
ลงวันที 8 พ.ค. 2562

เสนอราคา บันทึกสัญญาจ้างก่อสร้าง
ตาสุด
เลขที 100/2562
ลงวันที 8 พ.ค. 2562

6

ลาดับ
ที่
4

งานที่จัดซื้อหรือจ้าง
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจาก
หน้าสายนายสมนึก ด้วงกลาง
บ้านสัมฤทธิ์พฒ
ั นา หมู่ที 12

วงเงินที่จะ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
ซื้อหรือจ้าง
และราคาที่ตกลงซื้อ
(บาท)
จ้าง
เสนอ
(บาท)
หรือจ้าง
282,300 280,000 ตกลงราคา 1.) หจก.สมบูรณ์โชคค้าวัสดุก่อสร้าง หจก.สมบูรณ์โชคค้า
ราคาทีเสนอ 280,000บาท
วัสดุก่อสร้างราคาที
2.) เอส.วี.อาร์ค่อนจากัด
เสนอ 280,000 บาท
ราคาทีเสนอ 281,000 บาท
3.) บ. กิตติเทพจากัดราคาทีเสนอ
282,000 บาท

5

ขุดลอกปรับปรุงและกาจัดวัชพืชคลองลุง
ยาง บ้านป่ารัง หมู่ที 4

248,200

246,000

6

ขุดลอกฝังตะกรุดหนองน้ากิน
บ้านซึมพัฒนา หมู่ที 14

174,700

173,000

7

ซ่อมแซมฝายบ้านท่าแดง บ้านท่าแดง
หมู่ที 3

201,800

200,000

ตกลงราคา 1.) หจก.เจ.เอส.เจ.เวิร์ค กรุ๊ป
ราคาทีเสนอ 246,000 บาท
2.) บ.เอส.วี.อาร์ ค่อนจากัด
ราคาทีเสนอ 247,000 บ บาท
บ. กิตติเทพจากัดราคาทีเสนอ
248,000 บาท
ตกลงราคา 1.) หจก.เจ.เอส.เจ.เวิร์ค กรุ๊ป
ราคาทีเสนอ 173,000 บาท
2.) บ.เอส.วี.อาร์ ค่อนจากัด
ราคาทีเสนอ 174,000 บ บาท
บ. กิตติเทพจากัดราคาทีเสนอ
174,500 บาท
ตกลงราคา 1.) หจก.เจ.เอส.เจ.เวิร์ค กรุ๊ป
ราคาทีเสนอ 200,000 บาท
2.) บ.เอส.วี.อาร์ ค่อนจากัด
ราคาทีเสนอ 201,500 บ บาท
บ. กิตติเทพจากัดราคาทีเสนอ
201,000 บาท

เหตุผลที่
เลขที่และวันที่ของ
คัดเลือก สัญญาหรือข้อตกลงใน
โดยสรุป
การซื้อหรือจ้าง
เสนอราคา บันทึกสัญญาจ้างก่อสร้าง
ตาสุด
เลขที 101/2562
ลงวันที 8 พ.ค. 2562

หจก.เจ.เอส.เจ.เวิร์ค กรุ๊ป
ราคาทีเสนอ 246,000 บาท

เสนอราคา บันทึกสัญญาจ้างก่อสร้าง
ตาสุด
เลขที 102/2562
ลงวันที 8 พ.ค. 2562

หจก.เจ.เอส.เจ.เวิร์ค กรุ๊ป
ราคาทีเสนอ 173,000 บาท

เสนอราคา บันทึกสัญญาจ้างก่อสร้าง
ตาสุด
เลขที 103/2562
ลงวันที 8 พ.ค. 2562

หจก.เจ.เอส.เจ.เวิร์ค กรุ๊ป
จากัด
ราคาทีเสนอ 200,000 บาท

เสนอราคา บันทึกสัญญาจ้างก่อสร้าง
ตาสุด
เลขที 104/2562
ลงวันที 8 พ.ค. 2562

7

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจ้าง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
(บาท)
175,900

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

175,000

ตกลงราคา

8

ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารโรงสูบน้าท่าน้าบ่อ
(ป้องกันตลิงพัง) บ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที 2

9

วางท่อคสล.พร้อมบานปิดเปิดบริเวณ
ทานบเก่าลากระจับ บ้านพุทรา หมู่ที 6

119,800

119,000

ตกลงราคา

10

ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกสายในหมู่บ้าน
จานวน 5 สาย ทางบ้านคล้า หมูที 8

64,000

63,000

ตกลงราคา

11

ก่อสร้างรางระบายน้าสายบ้าน
นางพินิตนันท์ แก่นนอกบ้านนายฉิม คล่อง
ใจถึงลาน้ามูล บ้านสาเร็จฦ-89
หมู่ที 13
ก่อสร้างรางระบายน้าสายบ้าน
นางพินิตนันท์ แก่นนอกถึงบ้านนายพรม
กาศกกระโทกก บ้านสาเร็จ หมู่ที 13

165,500

164,000

ตกลงราคา

223,200

221,000

ตกลงราคา
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ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่
เลขที่และวันที่ของ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
และราคาที่ตกลงซื้อ คัดเลือก สัญญาหรือข้อตกลงใน
ที่เสนอ
หรือจ้าง
โดยสรุป
การซื้อหรือจ้าง
บ. เจ.เค.เอส เอ็นจิเนียริง
บ. เจ.เค.เอส เอ็นจิ เสนอราคา บันทึกสัญญาจ้างก่อสร้าง
จากัด ราคาทีเสนอ 175,900 เนียริง จากัด ราคาที
ตาสุด
เลขที 105/2562
บาท
เสนอ 175,000 บาท
ลงวันที 17 พ.ค. 2562
นายนติพล สุดเนตร
นายนติพล สุดเนตร
เสนอราคา บันทึกสัญญาจ้างก่อสร้าง
ราคาที
เสนอ
119,000
ราคาทีเสนอ 119,800 บาท
ตาสุด
เลขที 106/2562
บาท
ลงวันที 22 พ.ค. 2562
นายนติพล สุดเนตร
นายนติพล สุดเนตร
เสนอราคา บันทึกสัญญาจ้างก่อสร้าง
ราคาที
เสนอ
63,000
ราคาทีเสนอ 64,000 บาท
ตาสุด
เลขที 107/2562
บาท
ลงวันที 22 พ.ค. 2562
หจก.สมบูรณ์โชคค้าวัสดุ
หจก.สมบูรณ์โชคค้า เสนอราคา บันทึกสัญญาจ้างก่อสร้าง
ก่อสร้างราคาทีเสนอ
วัสดุก่อสร้างราคาที ตาสุด
เลขที 108/2562
165,500 บาท
เสนอ 164,000 บาท
ลงวันที 23 พ.ค. 2562
หจก.สมบูรณ์โชคค้าวัสดุ
ก่อสร้างราคาทีเสนอ
223,200 บาท

หจก.สมบูรณ์โชคค้าวัสดุ
ก่อสร้างราคาทีเสนอ
221,000 บาท

เสนอราคา
ตาสุด

บันทึกสัญญาจ้างก่อสร้าง
เลขที 109/2562
ลงวันที 23 พ.ค. 2562
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