ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1. จางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ม.15
2. จางเหมาบริการงานทําปายโครงการ
รณรงคลดอุบัติเหตุปองกันอุบัติภัยชวง
เทศกาลสงกรานต ประจําป 2559
3. จางเหมาบริการงานจัดหาอาหาร
กลางวันและอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม
โครงการ อบต. พบประชาชน
4. จางเหมาบริการงานจัดทําปายโครงการ
อบต. พบประชาชน
5. จางเหมาบริการงานประดับตกแตง
สถานที่โครงการ อบต. พบประชาชน
6. จางเหมาบริการงานจัดทําปายโครงการ
อบต. พบประชาชน
7. จางเหมาบริการจัดหาอาหารกลางวัน
และอาหารวางและเครื่องดื่มโครงการ
จัดทําแผนชุมชนทองถิ่น
8. จางเหมาบริการงานทําปาย
ประชาสัมพันธ
9. ซื้อวัสดุโครงการจัดทําแผนชุมชนทองถิ่น
10. ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน
1 รายการ
11. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 7 รายการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2559
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 2 พฤษภาคม 2559
วงเงินที่
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
จัดซื้อหรือจาง
และราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา - รานพีระศักดิ์การคา เสนอราคา รานพีระศักดิ์การคา
100,000.00 บาท
รานปริวรรต
15,550.00 15,550.00 ตกลงราคา - รานปริวรรต เสนอราคา
15,550.00 บาท
15,000.00

15,000.00 ตกลงราคา

2,200.00

2,200.00 ตกลงราคา

2,800.00

2,800.00 ตกลงราคา

400.00

400.00 ตกลงราคา

17,000.00

17,000.00 ตกลงราคา

1,290.00

1,290.00 ตกลงราคา

6,000.00

6,000.00 ตกลงราคา

3,000.00

3,000.00 ตกลงราคา

7,850.00

7,850.00 ตกลงราคา

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง
บันทึกตกลงจาง เลขที่ 66/2559
ลงวันที่ 8 เมษายน 2559
บันทึกตกลงจาง เลขที่ 67/2559
ลงวันที่ 8 เมษายน 2559

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

- นางสาวจรรทิวา ราชพรหมมา
เสนอราคา 15,000.00 บาท

นางสาวจรรทิวา ราช
พรหมมา

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา

บันทึกตกลงจาง เลขที่ 68/2559
ลงวันที่ 12 เมษายน 2559

- รานปริวรรต เสนอราคา
2,200.00 บาท
- นางสาวจรรทิวา ราชพรหมมา
เสนอราคา 2,800.00 บาท
- รานปริวรรต เสนอราคา 400.00
บาท
- นางมาลี เถื่อนไพร เสนอราคา
17,000.00 บาท

รานปริวรรต

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา

บันทึกตกลงจาง เลขที่ 69/2559
ลงวันที่ 12 เมษายน 2559
บันทึกตกลงจาง เลขที่ 70/2559
ลงวันที่ 12 เมษายน 2559
บันทึกตกลงจาง เลขที่ 71/2559
ลงวันที่ 19 เมษายน 2559
บันทึกตกลงจาง เลขที่ 72/2559
ลงวันที่ 19 เมษายน 2559

- รานปริวรรต เสนอราคา
1,290.00 บาท
- รานปนสุข เสนอราคา 6,000.00
บาท
- รานนรีออบเจ็ค เสนอราคา
3,000.00 บาท
- รานนรีออบเจ็ค เสนอราคา
7,850.00 บาท

รานปริวรรต

นางสาวจรรทิวา ราช
พรหมมา
รานปริวรรต
นางมาลี เถื่อนไพร

รานปนสุข
รานนรีออบเจ็ค
รานนรีออบเจ็ค

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง
บันทึกตกลงจาง เลขที่ 73/2559
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
ลงวันที่ 19 เมษายน 2559
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 32/2559
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
ลงวันที่ 19 เมษายน 2559
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 33/2559
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
ลงวันที่ 20 เมษายน 2559
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง
บันทึกตกลงซือ้ ขาย เลขที่ 34/2559
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
ลงวันที่ 20 เมษายน 2559

หนา 2/2
ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

12. ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 18 รายการ
13. ซื้อออกซิเจนชนิดเติม จํานวน 3 ถัง
14. ซื้อยางมะตอยสําเร็จรูป จํานวน
1,000 ถุง
15. ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2
รายการ

(นางอุไรวรรณ ไชยงาม)
นักวิชาการพัสดุ

วงเงินที่
รายชื่อผูเสนอราคา
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
จัดซื้อหรือจาง
และราคาที่เสนอ
11,138.00 11,138.00 ตกลงราคา - รานวัฒนาเครื่องเขียน เสนอราคา
11,138.00 บาท
450.00
450.00 ตกลงราคา - รานนรีออบเจ็ค เสนอราคา
450.00 บาท
100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา - รานสองพี่นองยางมิกซ เสนอราคา
100,000.00 บาท
28,000.00 28,000.00 ตกลงราคา - รานนรีออบเจ็ค เสนอราคา
28,000.00 บาท

(นางนิภา สุจันทร)
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
รานวัฒนาเครื่องเขียน
เปนผูม ีคุณสมบัติถูกตอง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
รานนรีออบเจ็ค
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
รานสองพี่นองยางมิกซ
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
รานนรีออบเจ็ค
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา

(นางสาวทิพสุคนธ ปทุมพร)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 35/2559
ลงวันที่ 20 เมษายน 2559
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 36/2559
ลงวันที่ 20 เมษายน 2559
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 37/2559
ลงวันที่ 20 เมษายน 2559
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 38/2559
ลงวันที่ 20 เมษายน 2559

(นายทรงเกียรติ วรรณจันทร)
นายกองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน

