แบบสรุปผลการดาเนินงานการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ประจาปี งบประมาณ 2561
แบบ สขร. 1
องค์ การบริหารส่ วนตาบลปอ อาเภอเวียงแก่ น จังหวัดเชียงราย
วงเงินงบประมาณ
รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของ
ที่
งานที่จดั ซื้ อ/จัดจ้าง
วิธีซ้ื อ/จ้าง
(ราคากลาง)
โดยสรุ ป
สัญญาซื้ อ/จ้าง
ที่เสนอ
ตกลงซื้ อ/จ้าง
1 ค่าจ้างเหมาจัดทาจุดลอยกระทงโครงการสืบสานวัฒน
29,800 เฉพาะ
นายวราวุธ อุสาใจ
นายวราวุธ อุสาใจ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0016/2561
ธรรมไทยประเพณีลอยกระทง
เจาะจง
29,800 บาท
29,800 บาท
เสนอราคาเหมาะสม 1-พ.ย.-60
กับงบประมาณ

2 ค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่ องดื่ม ประชุมวิชาการ
ประจาเดือน พ.ย. 2560

4,250

เฉพาะ
เจาะจง

น.ส.กฤติกา ศรี ไกรรส
4,250 บาท

น.ส.กฤติกา ศรี ไกรรส
4,250 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0018/2561
เสนอราคาเหมาะสม 2-พ.ย.-60
กับงบประมาณ

3 ค่าจ้างเหมาจัดทาตรายาง อบต.ปอ

3,880

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.เฟิ ร์สเครื่ องเขียน ฯ
3,880 บาท

หจก.เฟิ ร์สเครื่ องเขียน ฯ
3,880 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0021/2561
เสนอราคาเหมาะสม 9-พ.ย.-60
กับงบประมาณ

4 ค่าจ้างเหมาเข้าเล่มเอกสาร

290

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.เฟิ ร์สเครื่ องเขียน ฯ
290 บาท

หจก.เฟิ ร์สเครื่ องเขียน ฯ
290 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0022/2561
เสนอราคาเหมาะสม 9-พ.ย.-60
กับงบประมาณ

5 ค่าจ้างเหมาบริ การรักษาความปลอดภัยที่ทาการ อบต.ปอ

41,250

เฉพาะ
เจาะจง

นายเส้า ยาวิเริ ง
41,250 บาท

นายเส้า ยาวิเริ ง
41,250 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0024/2561
เสนอราคาเหมาะสม 14-พ.ย.-60
กับงบประมาณ

6 ค่าจ้างเหมาบริ การรักษาความปลอดภัยที่ทาการ อบต.ปอ

41,250

เฉพาะ
เจาะจง

นายวิฑูรย์ ไชยลังการ
41,250 บาท

นายวิฑูรย์ ไชยลังการ
41,250 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0025/2561
เสนอราคาเหมาะสม 14-พ.ย.-60
กับงบประมาณ

7 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 3564 ชร.
(รถบรรทุกน้ า)

8,690

เฉพาะ
เจาะจง

อู่สามชัยเซอร์วิส
8,690 บาท

อู่สามชัยเซอร์วิส
8,690 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0029/2561
เสนอราคาเหมาะสม 16-พ.ย.-60
กับงบประมาณ

ที่

งานที่จดั ซื้ อ/จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ

วิธีซ้ื อ/จ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคา

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของ

ที่

งานที่จดั ซื้ อ/จัดจ้าง

8 ค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างหลังคาแทงค์น้ า ม.18

(ราคากลาง)
109,000

วิธีซ้ื อ/จ้าง

โดยสรุ ป
สัญญาซื้ อ/จ้าง
ที่เสนอ
ตกลงซื้ อ/จ้าง
เฉพาะ 1.ร้านไพศาลก่อสร้าง 108,500 บาท 1.ร้านไพศาลก่อสร้าง 108,500 บาท มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0032/2561
เจาะจง 2.หจก.วัฒนารวมกิจ 109,000 บาท
เสนอราคาเหมาะสม 23-พ.ย.-60
กับงบประมาณ

9 ค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลานักท่องเที่ยวภูช้ ีฟ้า
ม. 18

288,000

เฉพาะ 1.ร้านไพศาลก่อสร้าง 287,000 บาท 1.ร้านไพศาลก่อสร้าง 287,000 บาท มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0033/2561
เจาะจง 2.นายจันทร์ ไชยลังการ 288,000 บาท
เสนอราคาเหมาะสม 23-พ.ย.-60
กับงบประมาณ

10 ค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมโรงคลุมสนาม
เด็กเล่น ศพด. บ้านห้วยคุ ม.8

500,000

เฉพาะ 1.นายจันทร์ ไชยลังการ 500,000 บาท 2.ร้านไพศาลก่อสร้าง 499,000 บาท มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0034/2561
เจาะจง 2.ร้านไพศาลก่อสร้าง 499,000 บาท
เสนอราคาเหมาะสม 23-พ.ย.-60
กับงบประมาณ

11 ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารพร้อมอาหารว่างตามโครงการ
ฝึ กอบรมอาสาสมัครนาเที่ยวท้องถิ่น

12,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางศิริพร บรรลุศกั ดิ์
12,000 บาท

นางศิริพร บรรลุศกั ดิ์
12,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0035/2561
เสนอราคาเหมาะสม 23-พ.ย.-60
กับงบประมาณ

12 ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ ายตามโครงการฝึ กอบรมอาสาสมัคร
นาเที่ยวท้องถิ่น 2561

900

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านบอสครี เอท
900 บาท

ร้านบอสครี เอท
900 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0037/2561
เสนอราคาเหมาะสม 23-พ.ย.-60
กับงบประมาณ

13 ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์ อบต.ปอ

2,215

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านโปรปริ้ นแอดเวอร์ไทซิ่ ง
2,215 บาท

ร้านโปรปริ้ นแอดเวอร์ไทซิ่ ง
2,215 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0038/2561
เสนอราคาเหมาะสม 28-พ.ย.-60
กับงบประมาณ

14 ค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.20

155,000

เฉพาะ 1.นายจันทร์ ไชยลังการ 155,000 บาท 2.ร้านบุญชัยพาณิชย์ 154,000 บาท มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0039/2561
เจาะจง 2.ร้านบุญชัยพาณิชย์ 154,000 บาท
เสนอราคาเหมาะสม 27-พ.ย.-60
กับงบประมาณ

ที่

งานที่จดั ซื้ อ/จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธีซ้ื อ/จ้าง
(ราคากลาง)

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคา
ที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้ อ/จ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาซื้ อ/จ้าง

15 ค้าจ้างเหมาจัดทาอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่ องดื่ม
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการ

1,170

เฉพาะ
เจาะจง

นางศรี บวั ลือชา
1,170 บาท

นางศรี บวั ลือชา
1,170 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0040/2561
เสนอราคาเหมาะสม 28-พ.ย.-60
กับงบประมาณ

16 ค่าจัดซื้ อโคมลอยตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย
ประเพณีลอยกระทง

14,000

เฉพาะ
เจาะจง

น.ส.จีราพรรณ เทพครเมือง
14,000 บาท

น.ส.จีราพรรณ เทพครเมือง
14,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0017/2561
เสนอราคาเหมาะสม 1-พ.ย.-60
กับงบประมาณ

17 ค่าจัดซื้ อวัสดุมุงหลังคา (วาตภัย) ม.14

1,765

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านองอาจค้าวัสดุ
1,765 บาท

ร้านองอาจค้าวัสดุ
1,765 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0019/2561
เสนอราคาเหมาะสม 8-พ.ย.-60
กับงบประมาณ

18 ค่าจัดซื้ อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ อบต.ปอ

15,235

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านบิซิเนสคลีนนิ่ง
15,235 บาท

ร้านบิซิเนสคลีนนิ่ง
15,235 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0020/2561
เสนอราคาเหมาะสม 6-พ.ย.-60
กับงบประมาณ

19 ค่าจัดซื้ อยาสามัญประจาบ้านในสานักงาน

3,674

เฉพาะ
เจาะจง

ร้าน เอ็ม.พี มาร์เก็ตติ้ง
3,674 บาท

ร้าน เอ็ม.พี มาร์เก็ตติ้ง
3,674 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0023/2561
เสนอราคาเหมาะสม 14-พ.ย.-60
กับงบประมาณ

20 ค่าจัดซื้ อน้ ามันหล่อลื่น (สานักปลัด)
ประจาเดือน ตุลาคม 2560

100,000

เฉพาะ
เจาะจง

ปั๊มน้ ามันภคเนตร
11,049.09 บาท

ปั๊มน้ ามันภคเนตร
11,049.09 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0026/2561
เสนอราคาเหมาะสม 2-ต.ค.-60
กับงบประมาณ

21 ค่าจัดซื้ อน้ ามันหล่อลื่น (เครื่ องพ่นหมอกควัน)

50,000

เฉพาะ
เจาะจง

ปั๊มน้ ามันภคเนตร
-

ปั๊มน้ ามันภคเนตร
-

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0027/2561
เสนอราคาเหมาะสม 2-ต.ค.-60
กับงบประมาณ

ที่

งานที่จดั ซื้ อ/จัดจ้าง

22 ค่าจัดซื้ อน้ ามันหล่อลื่น (กองช่าง)

วงเงินงบประมาณ
วิธีซ้ื อ/จ้าง
(ราคากลาง)
100,000 เฉพาะ

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคา
ที่เสนอ
ปั๊มน้ ามันภคเนตร

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้ อ/จ้าง
ปั๊มน้ ามันภคเนตร

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาซื้ อ/จ้าง
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0028/2561

ประจาเดือน ตุลาคม 2560

เจาะจง

15,730.38 บาท

15,730.38 บาท

เสนอราคาเหมาะสม 2-ต.ค.-60
กับงบประมาณ

23 ค่าจัดซื้ อวัสดุสานักงาน (สานักปลัด)

22,900

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเวียงแก่นพาณิชย์
22,900 บาท

ร้านเวียงแก่นพาณิชย์
22,900 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน 3/2561
เสนอราคาเหมาะสม 16-พ.ย.-60
กับงบประมาณ

24 ค่าจัดซื้ อวัสดุสานักงาน (กองช่าง)

12,370

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเวียงแก่นพาณิชย์
12,370 บาท

ร้านเวียงแก่นพาณิชย์
12,370 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน 4/2561
เสนอราคาเหมาะสม 16-พ.ย.-60
กับงบประมาณ

25 ค่าจัดซื้ อวัสดุสานักงาน (กองการศึกษา)

2,000

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเวียงแก่นพาณิชย์
2,000 บาท

ร้านเวียงแก่นพาณิชย์
2,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน 5/2561
เสนอราคาเหมาะสม 16-พ.ย.-60
กับงบประมาณ

26 ค่าจัดซื้ อวัสดุสานักงาน (กองคลัง)

19,417

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเวียงแก่นพาณิชย์
19,417 บาท

ร้านเวียงแก่นพาณิชย์
19,417 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน 6/2561
เสนอราคาเหมาะสม 16-พ.ย.-60
กับงบประมาณ

27 ค่าจัดซื้ อวัสดุสานักงานตามโครงการฝึ กอบรมอาสาสมัคร
นาเที่ยวท้องถิ่น 2561

3,250

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.เฟิ ร์สเครื่ องเขียน ฯ
3,250 บาท

หจก.เฟิ ร์สเครื่ องเขียน ฯ
3,250 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0036/2561
เสนอราคาเหมาะสม 23-พ.ย.-60
กับงบประมาณ

(ลงชื่อ)............................................
(นางสิริลกั ษณ์ อินเทพ)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ)..........................................หัวหน้าเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางวิลาวัลย์ โนระ)

(ลงชื่อ)...............................................
(นายประเวศ ปงรังษี )
ปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบลปอ

