ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

1. จ้างเหมาบริการบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่
พนักงานกู้ชีพ จํานวน 1 ราย
2. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ
เลขครุภัณฑ์ 001/48/0001
3. จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา จํานวน
5 เครื่อง
4. ซื้อธง จํานวน 3 รายการ
5 ซืซอวสดุ
้อวัสดอาหารเสริ
จํานวน 2
5.
อาหารเสรมม (นม) จานวน
รายการ
6. ซื้อไม้ดอก จํานวน 2 รายการ

วงเงินที่
จัดซื้อหรือจ้าง
52,900.00
4,240.00
12,095.00
100,000.00
847 2
31,847.20

6,000.00

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเลิงจาน อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 4 มกราคม 2559
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
และราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
52,900.00 ตกลงราคา - นายพลสิทธิ์ พลไธสง เสนอราคา นายพลสิทธิ์ พลไธสง
52,900.00 บาท
4,240.00 ตกลงราคา - ร้าน ก. ไดนาโม เสนอราคา
ร้าน ก. ไดนาโม
4,240.00 บาท
12,095.00 ตกลงราคา - ร้านสมจิตรการค้า เสนอราคา
ร้านสมจิตรการค้า
12,095.00 บาท
100,000.00 ตกลงราคา - ร้านปันสุข เสนอราคา
ร้านปันสุข
100,000.00 บาท
847 2 ตกลงราคา - หางหุ
ห้างห้นสวนจากด
ส่วนจํากัด มหาสารคาม หางหุ
ห้างห้นสวนจากด
ส่วนจํากัด
31,847.20
นมสด เสนอราคา 31,847.20
มหาสารคามนมสด
บาท
6,000.00 ตกลงราคา - ร้านสุขทิพย์พันธุ์ไม้ เสนอราคา
ร้านสุขทิพย์พันธุ์ไม้
6,000.00 บาท
50,000.00 ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจํากัด สารคามอีควิพ ห้างหุ้นส่วนจํากัด สาร
เม้นท์ โดย นายยงยุทธ โอษฐ์สาคลัง คามอีควิพเม้นท์ โดย นาย
เสนอราคา 50,000.00 บาท
ยงยุทธ โอษฐ์สาคลัง
10,080.00 ตกลงราคา - ร้านปันสุข โดย นางบัวลา มาตร ร้านปันสุข โดย นางบัวลา
จินดา เสนอราคา 10,080.00 บาท มาตรจินดา

7. ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 13
รายการ

50,000.00

8. ซื้อน้ําดื่ม จํานวน 168 โหล

10,080.00

9. จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ํา

87,000.00

87,000.00 ตกลงราคา

10. จ้างเหมาจัดเต็นท์ จํานวน 4 หลัง

4,000.00

4,000.00 ตกลงราคา

11. จ้างเหมาทําป้ายโครงการปั่นเพื่อพ่อ
จํานวน 2 รายการ

3,600.00

3,600.00 ตกลงราคา

- ร้านพีระศักดิ์การค้า เสนอราคา
87,000.00 บาท
- บริษัท คุณแจ็คโปรดั๊กชั่น จํากัด
เสนอราคา 4,000.00 บาท
- ร้านปริวรรต เสนอราคา
3,600.00 บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
เป็
นผ้มคุีคณ
ณสมบั
ติถกกต้ตอง
อง
สมบตถู
เปนผู
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 11/2559
ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2558
บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 12/2559
ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2558
บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 13/2559
ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2558
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 2/2559
ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2558
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที
/2559
บนทกตกลงซอขาย
เลขท่ 3/2559
ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2558

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา

บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 4/2559
ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2558
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 5/2559
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา

บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 6/2559
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
บริษัท คุณแจ็คโปรดั๊กชั่น เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
จํากัด
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
ร้านปริวรรต
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา

บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 14/2559
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558
บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 15/2559
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558
บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 16/2559
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558

ร้านพีระศักดิ์การค้า

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

หน้า 2/3
วงเงินที่
รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
จัดซื้อหรือจ้าง
และราคาที่เสนอ
12. จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่
27,000.00 27,000.00 ตกลงราคา - นางประภาส พระคลังทอง เสนอ
โครงการปั่นเพื่อพ่อ
ราคา 27,000.00 บาท
13. จ้างเหมาเวที เครื่องเสียง และควบคุม
5,000.00
5,000.00 ตกลงราคา - นางสาวจรรทิวา ราชพรหมมา
เครื่อง
เสนอราคา 5,000.00 บาท
14. จ้างเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
15,000.00 15,000.00 ตกลงราคา - หนังสือพิมพ์มหาชัย เสนอราคา
15,000.00 บาท
15. จ้างเหมาบริการทําป้ายโครงการ
500.00
500.00 ตกลงราคา - ร้านปริวรรต เสนอราคา 500.00
ประชาคมหมู่บ้าน
บาท
16. จ้างเหมาบริการจัดอาหารกลางวันและ
42,500.00 42,500.00 ตกลงราคา - นางสาวจรรทิวา ราชพรหมมา
น้ําดื่ม
เสนอราคา 42,500.00 บาท
17. ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 2
9,400.00
9,400.00 ตกลงราคา - ร้านเอเจก็อปปี้เซ็นเตอร์ เสนอ
กล่อง
94
กลอง
ราคา 9,400.00
บาท
18. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 รายการ
5,260.00
5,260.00 ตกลงราคา - ร้านนรีออบเจ็ค เสนอราคา
5,260.00 บาท
19. ซื้อวัสดุโครงการประชาคมหมู่บ้าน
3,000.00
3,000.00 ตกลงราคา - ร้านนรีออบเจ็ค เสนอราคา
จํานวน 3 รายการ
3,000.00 บาท
20. ซื้อสารเคมีกําจัดยุง จํานวน 2 รายการ
99,000.00 99,000.00 ตกลงราคา - ร้านวีซีเบสฟ็อกเกอร์ เสนอราคา
99,000.00 บาท
21. ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) จํานวน 2
63,694.40 63,694.40 ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจํากัด มหาสารคาม
รายการ
นมสด เสนอราคา 63,694.40
บาท
22. ซื้อวัสดุโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน
3,370.00
3,370.00 ตกลงราคา - ร้านปันสุข เสนอราคา 3,370.00
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559
บาท
23. จ้างเหมาบริการทําป้ายโครงการ
16,200.00 16,200.00 ตกลงราคา - ร้านปริวรรต เสนอราคา
ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์
16,200.00 บาท
2559
24. จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ ตกแต่งเวที
8,500.00
8,500.00 ตกลงราคา - นายธนะพัฒน์ มังคละสวัสดิ์ เสนอ
พร้อมเครื่องเสียง โครงการวันเด็ก ปี
ราคา 8,500.00 บาท

ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
นางประภาส พระคลังทอง เป็นผูม้ ีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
นางสาวจรรทิวา ราช
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
พรหมมา
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
หนังสือพิมพ์มหาชัย
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
ร้านปริวรรต
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
นางสาวจรรทิวา ราช
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
พรหมมา
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
ร้านเอเจก็อปปี้เซ็นเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
ตามเงอนไขการตกลงราคา
ร้านนรีออบเจ็ค
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
ร้านนรีออบเจ็ค
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
ร้านวีซีเบสฟ็อกเกอร์
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
ห้างหุ้นส่วนจํากัด
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
มหาสารคามนมสด
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
ร้านปันสุข
ร้านปริวรรต

นายธนะพัฒน์ มังคละ
สวัสดิ์

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 17/2559
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558
บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 18/2559
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558
บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 19/2559
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 20/2559
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 21/2559
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 7/2559
ลงวันที่ 155 ธนวาคม
ธันวาคม 2558
ลงวนท
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 8/2559
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 9/2559
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 10/2559
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 11/2559
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 12/2559
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 22/2559
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา

บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 23/2559
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

หน้า 3/3
ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

25. จ้างเหมาบริการจัดอาหารว่างและ
เครื่องดื่มโครงการวันเด็ก ปี 2559
26. จ้างเหมาบริการจัดทําป้ายโครงการวัน
เด็ก ปี 2559
27. ซื้อวัสดุโครงการวันเด็ก 2559

(นางอุไรวรรณ ไชยงาม)
นักวิชาการพัสดุ

วงเงินที่
รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
จัดซื้อหรือจ้าง
และราคาที่เสนอ
7,500.00
7,500.00 ตกลงราคา - นางมาลี เถื่อนไพร เสนอราคา
7,500.00 บาท
2,000.00
2,000.00 ตกลงราคา - ร้านปริวรรต เสนอราคา
2,000.00 บาท
32,000.00 32,000.00 ตกลงราคา - ร้านนรีออบเจ็ค เสนอราคา
32,000.00 บาท

(นางนิภา สุจันทร์)
หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
เลขที่และวันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
นางมาลี เถื่อนไพร
เป็นผูม้ ีคุณสมบัติถูกต้อง
บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 24/2559
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ร้านปริวรรต
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 25/2559
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ร้านนรีออบเจ็ค
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 13/2559
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

(นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเลิงจาน

(นายทรงเกียรติ วรรณจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเลิงจาน

