ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

1. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์
416/50/0006
2. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์
(Printer) หมายเลขครุภัณฑ์
479/52/0010 และ
479/53/0011
3. จ้างทําป้ายเพื่อใช้ในโครงการปล่อยปลา
เฉลิมพระเกียรติ 5 ธนวามหาราช
ธันวามหาราช
เฉลมพระเกยรต
4. จ้างทําป้ายทําป้ายพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์
(Printer) หมายเลขครุภัณฑ์ 479 53
0012
6. จ้างเหมาบริการทําสื่อประชาสัมพันธ์

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเลิงจาน อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 2 มกราคม 2557
วงเงินที่
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
จัดซื้อหรือจ้าง
และราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
2,500.00
2,500.00 ตกลงราคา - ร้านนรีออบเจ็ค เสนอราคา
ร้านนรีออบเจ็ค
เป็นผูม้ ีคุณสมบัติถูกต้อง
2,500.00 บาท
ตามเงือ่ นไขการตกลงราคา
6,700.00

6,700.00 ตกลงราคา

- ร้านนรีออบเจ็ค เสนอราคา
6,700.00 บาท

1,000.00

1,000.00 ตกลงราคา

3,800.00

3,800.00 ตกลงราคา

2,700.00

2,700.00 ตกลงราคา

15,000.00

15,000.00 ตกลงราคา

2,500.00

2,500.00 ตกลงราคา

8. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า

10,000.00

10,000.00 ตกลงราคา

9. ซื้อพันธุ์ปลายี่สก จํานวน 240,000
ตัว และพันธุ์ปลาตะเพียน 250,000
ตัว

49,000.00

49,000.00 ตกลงราคา

7. จ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์

ร้านนรีออบเจ็ค

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 11/2557
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2556

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา

บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 12/2557
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2556

- ศูนย์พิมพ์ป้ายทีแม็กซ์ดีไซน์ เสนอ ศูนย์พิมพ์ป้ายทีแม็กซ์ดีไซน์
ราคา 1,000.00 บาท
- ร้านปริวรรต เสนอราคา
ร้านปริวรรต
3,800.00 บาท
- ร้านนรีออบเจ็ค เสนอราคา
ร้านนรีออบเจ็ค
2,700.00 บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
ตามเงอนไขการตกลงราคา
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา

บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 13/2557
ลงวันที่ 3 ธนวาคม
ธันวาคม 2556
ลงวนท
บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 14/2557
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2556
บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 15/2557
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2556

- หนังสือพิมพ์มหาชัย เสนอราคา
15,000.00 บาท
- ร้านพิมพ์สําเร็จ เสนอราคา
2,500.00 บาท
- ห้างหุ้นส่วนจํากัด สารคามอีควิพ
เม้นท์ เสนอราคา 10,000.00
บาท
- ร้านวาปีพันธุ์ปลา เสนอราคา
49,000.00 บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา

บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 16/2557
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2556
บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 17/2557
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2556
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 11/2557
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2556

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา

บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 12/2557
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2556

หนังสือพิมพ์มหาชัย
ร้านพิมพ์สําเร็จ
ห้างหุ้นส่วนจํากัด สาร
คามอีควิพเม้นท์
ร้านวาปีพันธุ์ปลา

หน้า 2/4
ลําดับ
10.
11.
12.
13.
14.

5
15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.

วงเงินที่
รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
จัดซื้อหรือจ้าง
และราคาที่เสนอ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ
3,000.00
3,000.00 ตกลงราคา - ร้านนรีออบเจ็ค เสนอราคา
3,000.00 บาท
ซื้อวัสดุโครงการวันพ่อแห่งชาติ
17,200.00 17,200.00 ตกลงราคา - ร้านนรีออบเจ็ค เสนอราคา
ประจําปี 2556
17,200.00 บาท
ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ
1,050.00
1,050.00 ตกลงราคา - ร้านเจไอ เสนอราคา 1,050.00
บาท
ซื้อวัสดุโครงการรับเสด็จฯ จํานวน 6
20,000.00 20,000.00 ตกลงราคา - ร้านสุขทิพย์พันธุ์ไม้ เสนอราคา
รายการ
20,000.00 บาท
ซื้อวัสดุงานป้องกันและบรรเทาสา
40,000.00 40,000.00 ตกลงราคา - ร้านไอซีอาร์ฟาร์มาซีสาขาหน้าวัด
ธารณภัย จํานวน 33 รายการ
อภิสิทธิ์ เสนอราคา 40,000.00
บาท
ซื้ ัส สํสานกงาน
ั
ํ
ร ร
27
27
ร
ร้ ไ เสนอราคา
ส ร
ซอวสดุ
จานวน
2 รายการ
27,000.00
27,000.00
ตกลงราคา
- รานเจไอ
27,000.00 บาท
ซื้อเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาดยาว
13,000.00 13,000.00 ตกลงราคา - ร้านนรีออบเจ็ค เสนอราคา
50 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 12
13,000.00 บาท
มิลลิเมตร จํานวน 800 เส้น
ซื้อวัสดุโครงการรับเสด็จฯ จํานวน 6
20,000.00 20,000.00 ตกลงราคา - ร้านสุขทิพย์พันธุ์ไม้ เสนอราคา
รายการ
20,000.00 บาท
ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ
8,400.00
8,400.00 ตกลงราคา - ร้านนรีออบเจ็ค เสนอราคา
8,400.00 บาท
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
4,400.00
4,400.00 ตกลงราคา - ร้านนรีออบเจ็ค เสนอราคา
หมายเลขครุภัณฑ์ 416/53/0012
4,400.00 บาท
จ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
24,000.00 24,000.00 ตกลงราคา - ร้านพิมพ์สําเร็จ เสนอราคา
รณรงค์ลดอุบัติเหตุป้องกันอุบัติภัยช่วง
24,000.00 บาท
เทศกาลปีใหม่
จ้างเหมาบริการจัดอาหารโครงการ
12,600.00 12,600.00 ตกลงราคา - นางนิศาชล อุ่นเมือง เสนอราคา
รณรงค์ลดอุบัติเหตุป้องกันอุบัติภัยช่วง
12,600.00 บาท
เทศกาลปีใหม่ 2557
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ร้านนรีออบเจ็ค
เป็นผูม้ ีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
ร้านนรีออบเจ็ค
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
ร้านเจไอ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
ร้านสุขทิพย์พันธุ์ไม้
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
ร้านไอซีอาร์ฟาร์มาซีสาขา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
หน้าวัดอภิสิทธิ์
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 13/2557
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2556
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 14/2557
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2556
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 15/2557
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2556
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 16/2557
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2556
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 17/2557
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2556

ร้ ไ
รานเจไอ

ป็ ม้ คุี ณสมบตถู
ส ั ิ กตอง
้
เปนผู
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา

ั ึ
ซื้
8/2557
บนทกตกลงซอขาย
เลขที่ 18/2557
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2556
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 19/2557
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2556

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา

บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 20/2557
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2556
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 21/2557
ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2556
บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 18/2557
ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2556
บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 19/2557
ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2556

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา

บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 20/2557
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2556

ร้านนรีออบเจ็ค

ร้านสุขทิพย์พันธุ์ไม้
ร้านนรีออบเจ็ค
ร้านนรีออบเจ็ค
ร้านพิมพ์สําเร็จ

นางนิศาชล อุ่นเมือง

หน้า 3/4
ลําดับ
22.
23.

24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

วงเงินที่
รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
จัดซื้อหรือจ้าง
และราคาที่เสนอ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ
19,560.00 19,560.00 ตกลงราคา - ร้านนรีออบเจ็ค เสนอราคา
19,560.00 บาท
ซื้อวัสดุโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
5,400.00
5,400.00 ตกลงราคา - ร้านนรีออบเจ็ค เสนอราคา
ป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลปีใหม่
5,400.00 บาท
ประจําปี พ.ศ. 2557 จํานวน 7
รายการ
ซื้อผ้าห่มกันหนาว จํานวน 1,000 ผืน
100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา - วิสาหกิจชุมชนตัดเย็บบ้านโนนแต้
เสนอราคา 100,000.00 บาท
ซื้อวัสดุโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
5,400.00
5,400.00 ตกลงราคา - ร้านนรีออบเจ็ค เสนอราคา
ป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลปีใหม่
5,400.00 บาท
ประจําปี พ.ศ. 2557 จํานวน 6
รายการ
จ้างเหมาบริการงานกู้ชีพ
40,500.00 40,500.00 ตกลงราคา - นายวิทยา ทะไกรราช เสนอราคา
40,500.00 บาท
จ้างเหมาบริการงานกู้ชีพ
40,500.00 40,500.00 ตกลงราคา - นายชาญณรงค์ สาสิทธิ์ เสนอราคา
40,500.00 บาท
จ้างเหมาบริการงานกู้ชีพ
40,500.00 40,500.00 ตกลงราคา - นายคมสันต์ ไชยสงคราม เสนอ
ราคา 40,500.00 บาท
จ้างเหมาบริการงานกู้ชีพ
40,500.00 40,500.00 ตกลงราคา - นายสุรชัย แทนไทย เสนอราคา
40,500.00 บาท
จ้างเหมาบริการงานกู้ชีพ
40,500.00 40,500.00 ตกลงราคา - นายเอกมน หลักบุญ เสนอราคา
40,500.00 บาท
จ้างเหมาบริการงานกู้ชีพ
40,500.00 40,500.00 ตกลงราคา - นางขวัญใจ วุ่นซีแซง เสนอราคา
40,500.00 บาท
ซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับรายวัน ฉบับวันที่
92,820.00 92,820.00 ตกลงราคา - ร้านคนส่งข่าว เสนอราคา
1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30
92,820.00 บาท
มิถุนายน 2557
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ร้านนรีออบเจ็ค
เป็นผูม้ ีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
ร้านนรีออบเจ็ค
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 22/2557
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2556
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 23/2557
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2556

วิสาหกิจชุมชนตัดเย็บบ้าน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
โนนแต้
ตามเงือ่ นไขการตกลงราคา
ร้านนรีออบเจ็ค
เป็นผู้มคี ุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา

บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 24/2557
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2556
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 25/2557
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2556

นายวิทยา ทะไกรราช

สัญญาจ้าง เลขที่ 25/2557
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556
สัญญาจ้าง เลขที่ 26/2557
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556
สัญญาจ้าง เลขที่ 27/2557
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556
สัญญาจ้าง เลขที่ 28/2557
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556
สัญญาจ้าง เลขที่ 29/2557
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556
สัญญาจ้าง เลขที่ 30/2557
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 26/2557
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
นายชาญณรงค์ สาสิทธิ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
นายคมสันต์ ไชยสงคราม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
นายสุรชัย แทนไทย
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
นายเอกมน หลักบุญ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
นางขวัญใจ วุ่นซีแซง
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
ร้านคนส่งข่าว
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา

หน้า 4/4
ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

33. ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันให้กับ
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดอนตูม
34. ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ซีซี
จํานวน 770 ถุง

(นางอุไรวรรณ ไชยงาม)
นักวิชาการพัสดุ

วงเงินที่
รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
จัดซื้อหรือจ้าง
และราคาที่เสนอ
15,400.00 15,400.00 ตกลงราคา - นางกาญจนา หาชัย เสนอราคา
15,400.00 บาท
4,904.90

4,904.90 กรณีพิเศษ

(นางนิภา สุจันทร์)
หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
นางกาญจนา หาชัย
เป็นผูม้ ีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา

- ห้างหุ้นส่วนจํากัด มหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจํากัด
นมสด เสนอราคา 4,904.90 บาท มหาสารคามนมสด

(นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเลิงจาน

มีกฎหมายหรือมติ
คณะรัฐมนตรีกําหนดให้ซื้อ
หรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 27/2557
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 28/2557
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556

(นายทรงเกียรติ วรรณจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเลิงจาน

