ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

1. จ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
กลางเม่นใหญ่หัวช้าง
2. จ้างเหมาบริการงานจัดหาอาหาร
กลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่ม
รับรองสมาชิกสภา
3. ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 3
รายการ
4 ซอวสดุ
ซื้อวัสดสํสานกงาน
านักงาน จํจานวน
านวน 3 รายการ
4.
5. ซื้อวัสดุการเกษตร (เมล็ดพันธุ์ข้าวไรซ์
เบอรี่) จํานวน 540 กิโลกรัม
6. ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)

7. จ้างเหมาบริการงานจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ จํานวน 3 รายการ
8. จ้างเหมาบริการงานจัดหาอาหาร
กลางวัน พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(เช้า-บ่าย)
9. จ้างเหมาบริการงานจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ จํานวน 3 รายการ
10. ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน
(เครื่องปรับอากาศ 24,000 บีทียู
จํานวน 2 เครื่อง)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเลิงจาน อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
วงเงินที่
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
เลขที่และวันที่ของสัญญา
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
จัดซื้อหรือจ้าง
และราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจํากัด แสงสว่าง2015 ห้างหุ้นส่วนจํากัด แสง
เป็นผูม้ ีคุณสมบัติถูกต้อง
บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 101/2559
เสนอราคา 100,000.00 บาท สว่าง2015
ตามเงือ่ นไขการตกลงราคา
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
3,570.00

3,570.00 ตกลงราคา

- นางสาวจรรทิวา ราชพรหมมา
เสนอราคา 3,570.00 บาท

นางสาวจรรทิวา ราช
พรหมมา

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา

บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 102/2559
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559

4,250.00

4,250.00 ตกลงราคา

ร้านนรีออบเจ็ค

6 2
6,120.00

6 2
6,120.00
ตกลงราคา

27,000.00

27,000.00 ตกลงราคา

26,162.08

26,162.08 กรณีพิเศษ

- ร้านนรีออบเจ็ค เสนอราคา
4,250.00 บาท
ร้านปันสขข เสนอราคา 6,120.00
6 2
- รานปนสุ
บาท
- วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วัง
แสง เสนอราคา 27,000.00 บาท
- สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จํากัด
เสนอราคา 26,162.08 บาท

บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 51/2559
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2559
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขท
เลขที่ 52/2559
บนทกตกลงซอขาย
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2559
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 53/2559
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2559
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 54/2559
ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2559

2,520.00

2,520.00 ตกลงราคา

9,000.00

9,000.00 ตกลงราคา

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
เป็นผ้มคุีคณ
ณสมบั
ติถกกต้ตอง
อง
เปนผู
สมบตถู
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
มีกฎหมายหรือมติ
คณะรัฐมนตรีกําหนดให้ซื้อ
หรือจ้าง
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา

1,275.00

1,275.00 ตกลงราคา

56,000.00

56,000.00 ตกลงราคา

- ร้านปริวรรต เสนอราคา
2,520.00 บาท
- นางมาลี เถื่อนไพร เสนอราคา
9,000.00 บาท

ร้านปันสขข
รานปนสุ
วิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรีย์วังแสง
สหกรณ์โคนมไทยมิลค์
จํากัด
ร้านปริวรรต
นางมาลี เถื่อนไพร

- ร้านปริวรรต เสนอราคา
ร้านปริวรรต
1,275.00 บาท
- ห้างหุ้นส่วนจํากัด สุวรรณรุ่งเรือง ห้างหุ้นส่วนจํากัด สุวรรณ
แอร์ เสนอราคา 56,000.00 บาท รุ่งเรืองแอร์

บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 103/2559
ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2559
บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 104/2559
ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2559

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 105/2559
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 55/2559
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559
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งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

11. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน15
รายการ
12. ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)

13. ซื้อวัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์กู้ชีพ

วงเงินที่
รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
จัดซื้อหรือจ้าง
และราคาที่เสนอ
7,800.00
7,800.00 ตกลงราคา - ร้านปันสุข เสนอราคา 7,800.00
บาท
125,204.24 125,204.24 กรณีพิเศษ - สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จํากัด
เสนอราคา 125,204.24 บาท
2,100.00

2,100.00 ตกลงราคา

14. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 12
รายการ
15. ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
เพาะพันธุ์สัตว์น้ําในครัวเรือน (วัสดุ
สํานักงาน)
สานกงาน)
16. ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
เพาะพันธุ์สัตว์น้ําในครัวเรือน (พันธุ์กบ)

24,650.00

24,650.00 ตกลงราคา

1,935.00

1,935.00 กรณีพิเศษ

5,000.00

5,000.00 ตกลงราคา

17. ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
เพาะพันธุ์สัตว์น้ําในครัวเรือน (ของ
สมนาคุณ)
18. จ้างเหมาบริการงานจัดหาอาหาร
กลางวัน พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(เช้า-บ่าย)
19. จ้างเหมาบริการงานจัดทําป้าย
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
เพาะพันธุ์สัตว์น้ําในครัวเรือน
20. ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 2
รายการ

1,500.00

1,500.00 ตกลงราคา

12,900.00

12,900.00 ตกลงราคา

400.00

400.00 ตกลงราคา

27,215.00

27,215.00 ตกลงราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ร้านปันสุข
เป็นผูม้ ีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
สหกรณ์โคนมไทยมิลค์
มีกฎหมายหรือมติ
จํากัด
คณะรัฐมนตรีกําหนดให้ซื้อ
หรือจ้าง
- ร้านนรีออบเจ็ค เสนอราคา
ร้านนรีออบเจ็ค
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
2,100.00 บาท
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
- ร้านนรีออบเจ็ค เสนอราคา
ร้านนรีออบเจ็ค
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
24,650.00 บาท
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
- ร้านวัฒนาเครื่องเขียน เสนอราคา ร้านวัฒนาเครื่องเขียน
มีกฎหมายหรือมติ
1,935.00 บาท
คณะรัฐมนตรีกําหนดให้ซื้อ
หรือจ้าง
หรอจาง
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนา
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
มหาสารคาม เสนอราคา
ประมงน้ําจืดมหาสารคาม ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
5,000.00 บาท
- ร้านนรีออบเจ็ค เสนอราคา
ร้านนรีออบเจ็ค
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
1,500.00 บาท
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
- นางมาลี เถื่อนไพร เสนอราคา
12,900.00 บาท

นางมาลี เถื่อนไพร

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 56/2559
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 57/2559
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 58/2559
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 59/2559
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 60/2559
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2559
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 61/2559
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2559
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 62/2559
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2559

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา

บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 106/2559
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2559

- ร้านปริวรรต เสนอราคา 400.00 ร้านปริวรรต
บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา

บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 107/2559
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2559

- ห้างหุ้นส่วนจํากัด อิสาน
เฟอร์นิเจอร์ เสนอราคา
27,215.00 บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 63/2559
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2559

ห้างหุ้นส่วนจํากัด อิสาน
เฟอร์นิเจอร์
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วงเงินที่
รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
จัดซื้อหรือจ้าง
และราคาที่เสนอ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 12
9,900.00
9,900.00 ตกลงราคา - ร้านนรีออบเจ็ค เสนอราคา
รายการ
9,900.00 บาท
จ้างเหมาเลื่อนห้องเก็บของครุภัณฑ์
28,000.00 28,000.00 ตกลงราคา - นางสาววราภรณ์ ตางจงราช เสนอ
ราคา 28,000.00 บาท
จ้างเหมาบริการจัดหาอาหารกลางวัน
9,000.00
9,000.00 ตกลงราคา - นางสาวจันทร์หอม กาสิงห์ เสนอ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางเม่นใหญ่
ราคา 9,000.00 บาท
จ้างเหมาบริการงานปฏิบัติหน้าที่
15,870.00 15,870.00 ตกลงราคา - นายอภิสิทธิ์ มูลสมบัติ เสนอราคา
พนักงานกู้ชีพ
15,870.00 บาท
จ้างเหมาบริการงานปฏิบัติหน้าที่
15,870.00 15,870.00 ตกลงราคา - นายนันทวัธ สีนีเนียง เสนอราคา
พนักงานกู้ชีพ
15,870.00 บาท
จ้างเหมาบริการงานปฏิบัติหน้าที่
18,000.00 18,000.00 ตกลงราคา - นายสุรชัย แทนไทย เสนอราคา
พนั
กงานขับรถยนต์ก้ชพี
8
พนกงานขบรถยนตกู
18,000.00
บาท
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

(นางอุไรวรรณ ไชยงาม)
นักวิชาการพัสดุ

(นางนิภา สุจันทร์)
หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ร้านนรีออบเจ็ค
เป็นผูม้ ีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
นางสาววราภรณ์ ตางจง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ราช
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
นางสาวจันทร์หอม กาสิงห์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
นายอภิสิทธิ์ มูลสมบัติ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
นายนันทวัธ สีนีเนียง
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
นายสุรชัย แทนไทย
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขการตกลงราคา
ตามเงอนไขการตกลงราคา

(นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเลิงจาน

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 64/2559
ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2559
บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 108/2559
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 109/2559
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559
บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 110/2559
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559
บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 111/2559
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559
บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 112/2559
ลงวันที่ 30 มถุ
มิถนนายน
ลงวนท
ายน 2559

(นายทรงเกียรติ วรรณจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเลิงจาน

