ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

1. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์
เครื่องสูบน้ํา หมายเลขครุภัณฑ์
055/51/0002, 055/51/0003,
055/51/0004, 055/51/0005
และ 055/51/0006
2. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์
416/49/0005
ซื้อวัสดโครงการจั
ดซื้อชดทดสอบเพื
3. ซอวสดุ
โครงการจดซอชุ
ดทดสอบเพอ่อ
ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ประจําปี
2557 จํานวน 1 รายการ
4. ซื้อยางมะตอยสําเร็จรูป จํานวน 900
ถุง
5. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 2
รายการ
6. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ อบต.
เคลื่อนที่พบประชาชน และประชาคม
หมู่บ้าน ประจําปี พ.ศ. 2557 จํานวน
12 รายการ
7. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการค้นค่าคลัง
ปัญญาผู้สูงอายุ จํานวน 2 รายการ
8. จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้านแก่งเลิงจาน หมู่ที่ 13
จํานวน 1 สาย

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเลิงจาน อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 1 เมษายน 2557
วงเงินที่
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
จัดซื้อหรือจ้าง
และราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
12,195.00 12,195.00 ตกลงราคา - ร้านสมจิตรการค้า เสนอราคา
ร้านสมจิตรการค้า
เป็นผูม้ ีคุณสมบัติถูกต้อง
12,195.00 บาท
ตามเงือ่ นไขการตกลงราคา

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 44/2557
ลงวันที่ 6 มีนาคม 2557

750.00

750.00 ตกลงราคา

- ร้านนาโนภัณฑ์ เสนอราคา
750.00 บาท

ร้านนาโนภัณฑ์

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา

บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 45/2557
ลงวันที่ 6 มีนาคม 2557

2 975
2,975.00

2 975 ตกลงราคา
2,975.00

ร้านนาโนภัณฑ์ เสนอราคา
- รานนาโนภณฑ
2,975.00 บาท

ร้านนาโนภัณฑ์
รานนาโนภณฑ

เป็
นผ้มคุีคณ
ณสมบั
ติถกกต้ตอง
อง
เปนผู
สมบตถู
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา

บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที
บนทกตกลงซอขาย
เลขท่ 45/2557
ลงวันที่ 10 มีนาคม 2557

99,000.00

99,000.00 ตกลงราคา

นายสมชาย น้ําเงิน

750.00

750.00 ตกลงราคา

- นายสมชาย น้ําเงิน เสนอราคา
99,000.00 บาท
- ร้านนาโนภัณฑ์ เสนอราคา
750.00 บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา

บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 46/2557
ลงวันที่ 10 มีนาคม 2557
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 47/2557
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2557

5,000.00

5,000.00 ตกลงราคา

- ร้านนาโนภัณฑ์ เสนอราคา
5,000.00 บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา

บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 48/2557
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2557

2,448.00

2,448.00 ตกลงราคา

- ร้านดวงมณีเครื่องเขียน เสนอราคา ร้านดวงมณีเครื่องเขียน
2,448.00 บาท
- ห้างหุ้นส่วนจํากัดเดทส์อีสาน54 ห้างหุ้นส่วนจํากัดเดทส์
เสนอราคา 100,000.00 บาท
อีสาน54

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา

บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 49/2557
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2557
บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 46/2557
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2557

100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา

ร้านนาโนภัณฑ์

ร้านนาโนภัณฑ์
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9. จ้างเหมาบริการจัดอาหารโครงการ
ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
10. จ้างทําป้ายโครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ
11. จ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา
12. จ้างเหมาบริการจัดอาหารโครงการ
อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน และ
ประชาคมหมู่บ้าน
13. จ้างทําป้ายโครงการ อบต. เคลื่อนที่
พบประชาชน และประชาคมหมู่บ้าน
4 จางเหมาบรการจดอาหารโครงการคน
้
ริ ร ั
รโ ร ร ้
14.
ค่าคลังปัญญาผู้สูงอายุ
15. จ้างทําป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ประจําปี พ.ศ. 2557
16. จ้างเหมาบริการจัดอาหารโครงการ
รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจําปี
พ.ศ. 2557
17. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์
416/53/0012
18. จ้างเหมาบริการบรรจุผงเคมีเครื่อง
ดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ แบบ
มาตรฐาน มอก. 4A-5B หมายเลข
ครุภัณฑ์ 472/49/0001-4
19. ซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงาน
แสงอาทิตย์ จํานวน 4 ชุด พร้อมติดตั้ง

วงเงินที่
รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
จัดซื้อหรือจ้าง
และราคาที่เสนอ
5,000.00
5,000.00 ตกลงราคา - นางมาลี เถื่อนไพร เสนอราคา
5,000.00 บาท
650.00
650.00 ตกลงราคา - ร้านปริวรรต เสนอราคา 650.00
บาท
1,400.00
1,400.00 ตกลงราคา - ร้านปริวรรต เสนอราคา
1,400.00 บาท
34,000.00 34,000.00 ตกลงราคา - นางมาลี เถื่อนไพร เสนอราคา
34,000.00 บาท
- ร้านปริวรรต เสนอราคา
1,000.00 บาท
ื่ ไ ร เสนอราคา
ส ร
- นางมาลี เถอนไพร
5,100.00 บาท
- ร้านปริวรรต เสนอราคา 800.00
บาท
- นางมาลี เถื่อนไพร เสนอราคา
7,350.00 บาท

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
นางมาลี เถื่อนไพร
เป็นผูม้ ีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
ร้านปริวรรต
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
ร้านปริวรรต
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
นางมาลี เถื่อนไพร
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 47/2557
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2557
บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 48/2557
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2557
บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 49/2557
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2557
บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 50/2557
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2557

ร้านปริวรรต

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
ป็ ม้ คุี ณสมบตถู
ส ั ิ กตอง
้
เปนผู
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา

บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 51/2557
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2557
ั ึ
้ เลขที่ 52/2557
บนทกตกลงจาง
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2557
บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 53/2557
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557
บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 54/2557
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557

1,000.00

1,000.00 ตกลงราคา

5
5,100.00

5
ร
5,100.00
ตกลงราคา

800.00

800.00 ตกลงราคา

7,350.00

7,350.00 ตกลงราคา

1,400.00

1,400.00 ตกลงราคา

- ร้านนาโนภัณฑ์ เสนอราคา
1,400.00 บาท

ร้านนาโนภัณฑ์

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา

บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 55/2557
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557

3,600.00

3,600.00 ตกลงราคา

- ร้านนาโนภัณฑ์ เสนอราคา
3,600.00 บาท

ร้านนาโนภัณฑ์

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา

บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 56/2557
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557

99,938.00

99,938.00 ตกลงราคา

ื่ ไ ร
นางมาลี เถอนไพร
ร้านปริวรรต
นางมาลี เถื่อนไพร

- บริษัท คิงเทคโนโลยี จํากัด เสนอ บริษัท คิงเทคโนโลยี จํากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ราคา 99,938.00 บาท
ตามเงือ่ นไขการตกลงราคา

บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 50/2557
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557

หน้า 3/3
ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

20. ซื้ออุปกรณ์กีฬา จํานวน 5 รายการ
21. ซื้อวัสดุโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ประจําปี พ.ศ. 2557
22. ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 6 รายการ
23. ซื้อนม ยู.เอช.ที. จํานวน 9,270 กล่อง

24. ซื้อนม ยู.เอช.ที. จํานวน 1,050 กล่อง

(นางอุไรวรรณ ไชยงาม)
นักวิชาการพัสดุ

วงเงินที่
รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
จัดซื้อหรือจ้าง
และราคาที่เสนอ
49,990.00 49,990.00 ตกลงราคา - ร้านวิไลภรณ์วัสดุภัณฑ์ เสนอราคา
49,990.00 บาท
39,270.00 39,270.00 ตกลงราคา - ร้านสดใสฟาร์ม เสนอราคา
39,270.00 บาท
17,240.00 17,240.00 ตกลงราคา - บริษัท วีระมาศการเกษตร จํากัด
เสนอราคา 17,240.00 บาท
70,544.70 70,544.70 กรณีพิเศษ - ห้างหุ้นส่วนจํากัด มหาสารคาม
นมสด เสนอราคา 70,544.70
บาท
7,990.50
7,990.50 กรณีพิเศษ - ห้างหุ้นส่วนจํากัด มหาสารคาม
นมสด เสนอราคา 7,990.50 บาท

(นางนิภา สุจันทร์)
หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ร้านวิไลภรณ์วัสดุภัณฑ์
เป็นผูม้ ีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
ร้านสดใสฟาร์ม
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
บริษัท วีระมาศการเกษตร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
จํากัด
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
ห้างหุ้นส่วนจํากัด
มีกฎหมายหรือมติ
มหาสารคามนมสด
คณะรัฐมนตรีกําหนดให้ซื้อ
หรือจ้าง
ห้างหุ้นส่วนจํากัด
มีกฎหมายหรือมติ
มหาสารคามนมสด
คณะรัฐมนตรีกําหนดให้ซื้อ
หรือจ้าง
หรอจาง

(นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเลิงจาน

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 51/2557
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 52/2557
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 53/2557
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 54/2557
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2557
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 55/2557
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2557

(นายทรงเกียรติ วรรณจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเลิงจาน

