สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2560
องคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่

งานที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง

1 จัดซื้อหนังสือพิมพ
2 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน
(นมกลอง)
3 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.
(นมกลอง)
4 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.
(นมถุง)
5 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน
(นมถุง)
6 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง
7 จางเหมาแมบานประจําสํานักงาน

วงเงินที่จะซื้อ
ราคากลาง
หรือจาง
1,970.00
63,498.00
5,161.20
21,714.00
267,148.00
8,914.00
105,677.00

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของสัญญา

1,970.00 เฉพาะเจาะจง นางวิมลลักษณ ถนอมพุทธ นางวิมลลักษณ ถนอมพุทธ เสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อ 1/2561
เสนอราคา 1,970.00 บาท ราคา 1,970.00 บาท
และต่ําสุด
ลว 2 ต.ค. 60
63,498.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กลุมผูเลี้ยงโคนมหนองหญาไซหจก.กลุมผูเลี้ยงโคนมหนองหญาไซเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อ 2/2561
เสนอราคา 63,498.00 บาท ราคา 63,498.00 บาท
และต่ําสุด
ลว 5 ต.ค. 60
5,161.20 เฉพาะเจาะจง หจก.กลุมผูเลี้ยงโคนมหนองหญาไซหจก.กลุมผูเลี้ยงโคนมหนองหญาไซเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อ 3/2561
เสนอราคา 5,161.20 บาท ราคา 5,161.20 บาท
และต่ําสุด
ลว 5 ต.ค. 60
21,714.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กลุมผูเลี้ยงโคนมหนองหญาไซหจก.กลุมผูเลี้ยงโคนมหนองหญาไซเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อ 4/2561
เสนอราคา 21,714.00 บาท ราคา 21,714.00 บาท
และต่ําสุด
ลว 27 ต.ค. 60
267,148.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กลุมผูเลี้ยงโคนมหนองหญาไซหจก.กลุมผูเลี้ยงโคนมหนองหญาไซเสนอราคารายเดียว สัญญาซื้อ 1/2561
เสนอราคา 267,148.00 บาท ราคา 267,148.00 บาท
และต่ําสุด
ลว 27 ต.ค. 60
8,914.00 เฉพาะเจาะจง รานทรัพยประทุมเคมีเกษตร รานทรัพยประทุมเคมีเกษตร เสนอราคารายเดียว บันทึกตกลงซื้อ 1/2561
เสนอราคา 8,914.00 บาท
ราคา 8,914.00 บาท
และต่ําสุด
ลว 5 ต.ค. 60
105,677.00 เฉพาะเจาะจง นางโสภา ชื่นใจชน
นางโสภา ชื่นใจชน
เสนอราคารายเดียว บันทึกตกลงจาง 1/2561
เสนอราคา 105,677.00 บาท ราคา 105,677.00 บาท
และต่ําสุด
ลว 9 ต.ค. 60

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
องคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่

งานที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
ราคากลาง
หรือจาง

1 จัดซื้อหนังสือพิมพ

2,060.00

2 จัดซื้อวัสดุแบบพิมพ

11,224.00

3 คาจางเหมาจัดทําปายโครงการซักซอม
แผนปองกันอัคคีภัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ประจําป พ.ศ. 2561

200.00

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

2,060.00 เฉพาะเจาะจง นางวิมลลักษณ ถนอมพุทธ
เสนอราคา 2,060.00 บาท
11,224.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพอาสารักษาดินแดน
เสนอราคา 11,224.00 บาท
200.00 เฉพาะเจาะจง รานทิพมาสการพิมพ
เสนอราคา 200.00 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
นางวิมลลักษณ ถนอมพุทธ
ราคา 2,060.00
โรงพิมพอาสารักษาดินแดน
ราคา 11,224.00 บาท
รานทิพมาสการพิมพ
เสนอราคา 200.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของสัญญา

เสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อ 5/2561
และต่ําสุด
ลว 1 พ.ย. 60
เสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อ 6/2561
และต่ําสุด
ลว 30 พ.ย. 60
เสนอราคารายเดียว ใบสั่งจาง 1/2561
และต่ําสุด
ลว 17 พ.ย. 60
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2560
องคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่

งานที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง

1 จัดซื้อหนังสือพิมพ
2 จางเหมาซอมแซมรถยนตสวนกลาง
หมายเลขทะเบียน กข 7585 สุพรรณบุรี
3 จางซอมแซมระบบประปาภายในตําบล
4 จางปรับปรุงฝงทอ คสล. และบอพัก
คสล. หมูที่ 8 บานสระยายชี

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
2,060.00
20,180.00
103,500.00
444,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

2,060.00 เฉพาะเจาะจง นางวิมลลักษณ ถนอมพุทธ
เสนอราคา 2,060.00 บาท
20,180.00 เฉพาะเจาะจง ราน ย. เจริญยนต
เสนอราคา 20,180.00 บาท
103,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยเจริญ ทาวประยูร
เสนอราคา 98,760.00 บาท
444,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ช. กุหลาบชัย
เสนอราคา 444,000.00 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของสัญญา

นางวิมลลักษณ ถนอมพุทธ เสนอราคารายเดียว
ราคา 2,060.00 บาท
และต่ําสุด
ราน ย. เจริญยนต
เสนอราคารายเดียว
ราคา 20,180.00 บาท และต่ําสุด
นายชัญเจริญ ทาวประยูร เสนอราคารายเดียว
ราคา 98,600.00 บาท และต่ําสุด
หจก. ช. กุหลาบชัย
เสนอราคารายเดียว
ราคา 442,000.00 บาท และต่ําสุด

ใบสั่งซื้อ 7/2561
ลว 1 ธ.ค. 60
ใบสั่งจาง 2/2561
ลว 20 ธ.ค. 60
สัญญาจาง 1/2561
ลว 20 ธ.ค. 60
สัญญาจาง 2/2561
ลว 20 ธ.ค. 60

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2561
องคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่

งานที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

1 จัดซื้อหนังสือพิมพ

830.00

2 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

7,500.00

3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

36,000.00

4 จัดซื้อวัสดุกอสราง (วัสดุประปา)

3,080.00

5 จางเหมาซอมแซมรถยนตสวนกลาง

3,280.00

หมายเลขทะเบียน กข 7585 สุพรรณบุรี

6 คาจางเหมาจัดทําปายโครงการสาน
กระเปารีไซเคิล
7 จางปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร คสล.
เปนผิวแอสฟลสติกคอนกรีต หมูที่ 5
บานหนองสะเดาลาง

200.00
291,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

830.00 เฉพาะเจาะจง นางวิมลลักษณ ถนอมพุทธ
เสนอราคา 830.00 บาท
7,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เจ.ที.โอ เอ ซัพพลายสจํากัด
เสนอราคา 7,500.00 บาท
36,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เจ.ที.โอ เอ ซัพพลายสจํากัด
เสนอราคา 36,000.00 บาท
3,080.00 เฉพาะเจาะจง ราน อ. วัสดุภัณฑ
เสนอราคา 3,080.00 บาท
3,280.00 เฉพาะเจาะจง ราน ป.เจริญการชาง
เสนอราคา 3,280.00 บาท
200.00 เฉพาะเจาะจง รานทิพมาสการพิมพ
เสนอราคา 200.00 บาท
291,000.00 เฉพาะเจาะจง รานโชคบรรเจิดพัฒนา
เสนอราคา 291,000.00 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของสัญญา

นางวิมลลักษณ ถนอมพุทธ เสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อ 8/2561
ราคา 830.00 บาท
และต่ําสุด
ลว 3 ม.ค. 61
บ.เจ.ที.โอ เอ ซัพพลายสจํากัด เสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อ 9/2561
ราคา 7,500.00 บาท
และต่ําสุด
ลว 15 ม.ค. 61
บ.เจ.ที.โอ เอ ซัพพลายสจํากัด เสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อ 10/2561
ราคา 36,000.00 บาท
และต่ําสุด
ลว 15 ม.ค. 61
ราน อ. วัสดุภัณฑ
เสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อ 11/2561
ราคา 3,080.00 บาท
และต่ําสุด
ลว 18 ม.ค. 61
ราน ป.เจริญการชาง
เสนอราคารายเดียว ใบสั่งจาง 3/2561
ราคา 3,280.00 บาท
และต่ําสุด
ลว 11 ม.ค. 61
รานทิพมาสการพิมพ
เสนอราคารายเดียว ใบสั่งจาง 4/2561
เสนอราคา 200.00 บาท และต่ําสุด
ลว 18 ม.ค. 61
รานโชคบรรเจิดพัฒนา
เสนอราคารายเดียว สัญญาจาง 3/2561
ราคา 290,000.00 บาท
และต่ําสุด
ลว 5 ม.ค. 61

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
องคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่

งานที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง

1 จัดซื้อหนังสือพิมพ
2 จัดซื้อแบตเตอรี่
3 จางเหมาซอมแซมรถจักรยานยนตสวนกลาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
800.00
5,400.00
900.00

หมายเลขทะเบียน ขงร 522 สุพรรณบุรี

4 จางซอมแซมระบบประปา
5 จางซอมแอรสํานักงาน (กองชาง)
6 จางปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร คสล.
เปนผิวแอสฟลสติกคอนกรีต หมูที่ 5
บานหนองสะเดาลาง (สายที่ 2)

61,500.00
2,500.00
268,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

800.00 เฉพาะเจาะจง นางวิมลลักษณ ถนอมพุทธ
เสนอราคา 800.00 บาท
5,400.00 เฉพาะเจาะจง รานวิรัตนการไฟฟา
เสนอราคา 5,400.00 บาท
900.00 เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร พลายระหาร
เสนอราคา 900.00 บาท
61,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยเจริญ ทาวประยูร
เสนอราคา 61,500.00 บาท
2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนิกร แปนสุวรรณ
เสนอราคา 2,500.00 บาท
268,000.00 เฉพาะเจาะจง รานโชคบรรเจิดพัฒนา

ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสรุป
นางวิมลลักษณ ถนอมพุทธ
ราคา 800.00 บาท
รานวิรัตนการไฟฟา
ราคา 5,400.00 บาท
นายเสกสรร พลายระหาร
ราคา 900.00 บาท
นายชัยเจริญ ทาวประยูร
ราคา 61,500.00 บาท
นายนิกร แปนสุวรรณ
ราคา 2,500.00 บาท
รานโชคบรรเจิดพัฒนา

เสนอราคา 265,000.00 บาท ราคา 265,000.00 บาท

เสนอราคารายเดียว
และต่ําสุด
เสนอราคารายเดียว
และต่ําสุด
เสนอราคารายเดียว
และต่ําสุด
เสนอราคารายเดียว
และต่ําสุด
เสนอราคารายเดียว
และต่ําสุด
เสนอราคารายเดียว
และต่ําสุด

เลขที่และ
วันที่ของสัญญา
ใบสั่งซื้อ 12/2561
ลว 1 ก.พ. 61
ใบสั่งซื้อ 13/2561
ลว 21 ก.พ. 61
ใบสั่งจาง 5/2561
ลว 9 ก.พ. 61
ใบสั่งจาง 6/2561
ลว 21 ก.พ. 61
ใบสั่งจาง 7/2561
ลว. 20 ก.พ. 61
สัญญาจาง 4/2561
ลว. 7 ก.พ. 61
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2561
องคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่

งานที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง

1 จัดซื้อหนังสือพิมพ
2 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.
(นมกลอง)
3 จัดซื้อวัสดุตามโครงการปรับปรุง
ขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน
4 จัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา ประจําป 2561
5 คาจางเหมาจัดทําปายโครงการเพิ่ม

วงเงินที่จะซื้อ
ราคากลาง
หรือจาง
880.00
10,322.40
3,240.00

งานที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง

6 จางเหมาบริการรสบัสปรับอากาศ

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

880.00 เฉพาะเจาะจง นางวิมลลักษณ ถนอมพุทธ
เสนอราคา 880.00 บาท
10,322.40 เฉพาะเจาะจง หจก.กลุมผูเลี้ยงโคนมหนองหญาไซ
เสนอราคา 10,322.40 บาท
3,240.00 เฉพาะเจาะจง ราน อ. วัสดุภัณฑ
เสนอราคา 3,240.00 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของสัญญา

เสนอราคารายเดียว
และต่ําสุด
หจก.กลุมผูเลี้ยงโคนมหนองหญาไซ เสนอราคารายเดียว
ราคา 10,322.40 บาท
และต่ําสุด
ราน อ. วัสดุภัณฑ
เสนอราคารายเดียว
ราคา 3,240.00 บาท
และต่ําสุด

ใบสั่งซื้อ 14/2561
ลว 2 มี.ค. 61
ใบสั่งซื้อ 15/2561
ลว 20 มี.ค. 61
ใบสั่งซื้อ 16/2561
ลว 29 มี.ค. 61
ใบสั่งซื้อ 17/2561
ลว 29 มี.ค. 61

นางวิมลลักษณ ถนอมพุทธ
ราคา 880.00 บาท

7,432.00

7,432.00 เฉพาะเจาะจง รานกิตติพงศฟารมาซี
เสนอราคา 7,432.00 บาท

รานกิตติพงศฟารมาซี
ราคา 7,432.00 บาท

เสนอราคารายเดียว
และต่ําสุด

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง รานทิพมาสการพิมพ
เสนอราคา 300.00 บาท

รานทิพมาสการพิมพ
ราคา 300.00 บาท

เสนอราคารายเดียว ใบสั่งจาง 8/2561
และต่ําสุด
ลว 8 มี.ค. 61

ศักยภาพคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองค
การบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจางและผูนําชุมชน
ประจําป 2561

ที่

วิธีซื้อ
หรือจาง

วงเงินที่จะซื้อ
ราคากลาง
หรือจาง
51,000.00

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

51,000.00 เฉพาะเจาะจง รานวิษณุทัวร

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
รานวิษณุทัวร

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของสัญญา

เสนอราคารายเดียว ใบสั่งจาง 9/2561

3

เสนอราคา 51,000.00 บาท

2 ชั้น โครงการเพิ่มศักยภาพคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จางและผูนําชุมชน ประจําป 2561

7 จางเหมาประกอบอาหาร,

ราคา 51,000.00 บาท

และต่ําสุด

ลว 12 มี.ค. 61

9,240.00

9,240.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปราง ชื่นใจชน
เสนอราคา 9,240.00 บาท

นางสาวปราง ชื่นใจชน
ราคา 9,240.00 บาท

เสนอราคารายเดียว ใบสั่งจาง 10/2561
และต่ําสุด
ลว 12 มี.ค. 61

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น เธอร คอม

ราน เอ็น เธอร คอม

เสนอราคารายเดียว ใบสั่งจาง 11/2561

อาหารวางและเครื่องดื่มของโครงการ
เพิ่มศักยภาพคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจางและผูนําชุมชน
ประจําป 2561

8 จางเหมาจัดทําเว็บไซต ขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองสะเดา
9 คาจางเหมาจัดทําปายตามโครงการ
จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจําป 2561
10 คาจางเหมาจัดทําปายโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคฯ
11 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน
(นมกลอง)

ที่

งานที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง

12 ปรับปรุงผิวจราจร คสล. เปน
ผิวแอลฟลสติกคอนกรีต

300.00
200.00
127,935.20

เสนอราคา 7,500.00 บาท
ราคา 7,500.00 บาท
และต่ําสุด
300.00 เฉพาะเจาะจง รานทิพมาสการพิมพ
รานทิพมาสการพิมพ
เสนอราคารายเดียว
เสนอราคา 300.00 บาท
ราคา 300.00 บาท
และต่ําสุด
200.00 เฉพาะเจาะจง รานทิพมาสการพิมพ
รานทิพมาสการพิมพ
เสนอราคารายเดียว
เสนอราคา 200.00 บาท
ราคา 200.00 บาท
และต่ําสุด
127,935.20 เฉพาะเจาะจง หจก.กลุมผูเลี้ยงโคนมหนองหญาไซหจก.กลุมผูเลี้ยงโคนมหนองหญาไซเสนอราคารายเดียว
เสนอราคา 127,935.20 บาท ราคา 127,935.20 บาท
และต่ําสุด

วงเงินที่จะซื้อ
ราคากลาง
หรือจาง
426,000.00

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

426,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. โชคบรรเจิดพัฒนาพร หจก. โชคบรรเจิดพัฒนาพร
เสนอราคา 426,000.00 บาท ราคา 425,000.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ลว 19 มี.ค. 61
ใบสั่งจาง 12/2561
ลว 19 มี.ค. 61
ใบสั่งจาง 13/2561
ลว 27 มี.ค. 61
สัญญาซื้อ 2/2561
ลว 20 มี.ค. 61

เลขที่และ
วันที่ของสัญญา

เสนอราคารายเดียว สัญญาจาง 5/2561
และต่ําสุด
ลว 7 มี.ค. 61

2

หมูที่ 5 บานหนองสะเดาลาง
13 ขุดลอกคูสงน้ํา ม.8 บานสระยายชี
14 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก จํานวน
12 สาย ภายในตําบลหนองสะเดา
15 ปรับปรุงผิวจราจร คสล. เปนผิว
แอลฟลสติกคอนกรีต หมูที่ 5
บานหนองสะเดาลาง

24,100.00

23,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ทรงวุฒิเพิ่มพูนทรัพย
เสนอราคา 23,800.00 บาท

หจก. ทรงวุฒิเพิ่มพูนทรัพย
ราคา 23,500.00 บาท

เสนอราคารายเดียว สัญญาจาง 6/2561
และต่ําสุด
ลว 8 มี.ค. 61

488,800.00

486,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. สามชุกกอสราง
เสนอราคา 486,500.00 บาท
473,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. โชคบรรเจิดพัฒนาพร
เสนอราคา 473,000.00 บาท

หจก. สามชุกกอสราง
ราคา 485,000.00 บาท
หจก. โชคบรรเจิดพัฒนาพร
ราคา 470,000.00 บาท

เสนอราคารายเดียว
และต่ําสุด
เสนอราคารายเดียว
และต่ําสุด

473,000.00

สัญญาจาง 7/2561
ลว 9 มี.ค. 61
สัญญาจาง 8/2561
ลว 26 มี.ค. 61

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2561
องคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่

งานที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

1 จัดซื้อหนังสือพิมพ

710.00

2 จัดซื้อวัสดุกอสราง (วัสดุประปา)

2,273.75

3 คาจางเหมาจัดทําปายโครงการอนุรักษ
สืบสานประเพณีทองถิ่น ประจําป 2561
4 จางเหมาทําอาหารกลางวัน,อาหารวางและ

300.00
37,500.00

เครื่องดื่ม โครงการสืบสานประเพณีทองถิ่น
ประจําป พ.ศ. 2561
5 จางเหมาสํารวจเดินภาคสนามโครงการ
ปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

27,000.00

6 ปรับปรุงเดินทอเมนตประปา หมูที่ 4
บานหนองสะเดา
7 กอสรางระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก

งานที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

710.00 เฉพาะเจาะจง นางวิมลลักษณ ถนอมพุทธ
เสนอราคา 710.00 บาท
2,273.75 เฉพาะเจาะจง รานมงคลเจริญ
เสนอราคา 2,273.75 บาท
300.00 เฉพาะเจาะจง รานทิพมาสการพิมพ
เสนอราคา 300.00 บาท
37,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนฤพล พรหมพันธุ
เสนอราคา 37,500.00 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสรุป
วันที่ของสัญญา
นางวิมลลักษณ ถนอมพุทธ
ราคา 710.00 บาท
รานมงคลเจริญ
ราคา 2,273.75 บาท
รานทิพมาสการพิมพ
ราคา 300.00 บาท
นายนฤพล พรหมพันธุ
ราคา 37,500.00 บาท

27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงวุฒิ แตงโสภา
นายทรงวุฒิ แตงโสภา
เสนอราคา 27,000.00 บาท ราคา 27,000.00 บาท
480,000.00 เฉพาะเจาะจง

427,000.00

เสนอราคา 480,000.00 บาท ราคา 480,000.00 บาท
425,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรงวุฒิเพิ่มพูนทรัพย หจก.ทรงวุฒิเพิ่มพูนทรัพย
เสนอราคา 425,000.00 บาท ราคา 425,000.00 บาท

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

เสนอราคารายเดียว
และราคาต่ําสุด
เสนอราคารายเดียว
และราคาต่ําสุด
เสนอราคารายเดียว
และราคาต่ําสุด
เสนอราคารายเดียว
และราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อ 18/2561
ลว 2 เม.ย. 61
ใบสั่งซื้อ 19/2561
ลว 3 เม.ย. 61
ใบสั่งจาง 14/2561
ลว 5 เม.ย. 2561
ใบสั่งจาง 15/2561
ลว 10 เม.ย. 61

เสนอราคารายเดียว ใบสั่งจาง 16/2561
และราคาต่ําสุด
ลว 23 เม.ย. 61

บริษัท เจริญมั่นคงกอสราง 168 จํากัด บริษัท เจริญมั่นคงกอสราง 168 จํากัด เสนอราคารายเดียว

485,000.00

หมูที่ 1 บานดอนไร (หมูบานวัดใหมศรีสุพรรณ)

ที่

ราคากลาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

สัญญาจาง 9/2561
และราคาต่ําสุด
ลว 5 เม.ย. 2561
เสนอราคารายเดียว สัญญาจาง 10/2561
และราคาต่ําสุด
ลว 19 เม.ย. 61

ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสรุป
วันที่ของสัญญา

2

8 ปรับปรุงลานตากขาว หมูที่ 4
บานหนองสะเดา

481,600.00

480,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. สามชุกกอสราง
หจก. สามชุกกอสราง
เสนอราคา 132,000.00 บาท ราคา 132,000.00 บาท

เสนอราคารายเดียว สัญญาจาง 10/2561
และราคาต่ําสุด
ลว 20 เม.ย. 61

3

ที่

งานที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง

1 จัดซื้อหนังสือพิมพ
2 จัดซื้อวัสดุกอสราง (วัสดุประปา)

วงเงินทีจะ
ซื้อ
หรือจาง

830.00

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
องคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และ
โดยสรุป
วันที่ของสัญญา

นางวิมลลักษณ ถนอมพุทธ
ราคา 830.00 บาท
ราน อ. วัสดุภัณฑ
ราคา 4,935.00 บาท
บริษัท ตั้ง ลิ่น ไจ จํากัด
ราคา 27,540.00 บาท
รานทรัพยประทุมเคมีเกษตร
ราคา 19,000.00 บาท

ใบสั่งซื้อ 20/2561
ลว 1 พ.ค. 61
ใบสั่งซื้อ 21/2561
ลว 1 พ.ค. 61
ใบสั่งซื้อ 22/2561
ลว 3 พ.ค. 61
ใบสั่งซื้อ 23/2561
ลว 8 พ.ค. 61
ใบสั่งซื้อ 24/2561
ลว 15 พ.ค. 61
ใบสั่งซื้อ 25/2561
ลว 22 พ.ค. 61

830.00 เฉพาะเจาะจง นางวิมลลักษณ ถนอมพุทธ
เสนอราคา 830.00 บาท
4,935.00 เฉพาะเจาะจง ราน อ. วัสดุภัณฑ
เสนอราคา 4,935.00 บาท
27,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตั้ง ลิ่น ไจ จํากัด
เสนอราคา 27,540.00 บาท
19,000.00 เฉพาะเจาะจง รานทรัพยประทุมเคมีเกษตร
เสนอราคา 19,000.00 บาท
25,662.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กลุมผูเลี้ยงโคนมหนองหญาไซ
เสนอราคา 25,662.00 บาท
28,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ป.เจริญการชาง
เสนอราคา 28,000.00 บาท

เสนอราคารายเดียว
และราคาต่ําสุด
เสนอราคารายเดียว
และราคาต่ําสุด
เสนอราคารายเดียว
และราคาต่ําสุด
เสนอราคารายเดียว
และราคาต่ําสุด
หจก.กลุมผูเลี้ยงโคนมหนองหญาไซ เสนอราคารายเดียว
ราคา 25,662.00 บาท
และราคาต่ําสุด
ราน ป.เจริญการชาง
เสนอราคารายเดียว
ราคา 28,000.00 บาท
และราคาต่ําสุด

15,305.00

15,305.00 เฉพาะเจาะจง รานศศิธรเครื่องเขียน
เสนอราคา 15,305.00 บาท

รานศศิธรเครื่องเขียน
ราคา 15,305.00 บาท

เสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อ 26/2561
และราคาต่ําสุด
ลว 22 พ.ค. 61

48,500.00

48,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประภัตรชัย มีชะนะ
เสนอราคา 48,700.00 บาท

นายประภัตรชัย มีชะนะ
ราคา 48,500.00 บาท

เสนอราคารายเดียว ใบสั่งจาง 17/2561
และราคาต่ําสุด
ลว 1 พ.ค. 61

4,935.00

3 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

27,504.00

4 จัดซื้อวัสดุการเกษตร
(ยากําจัดวัชพืช)
5 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.
(นมถุง)
6 จัดซื้อยางรถยนตสวนกลาง หมายเลข
ทะเบียน กข 7585 สุพรรณบุรี และ
กต 1145 สุพรรณบุรี
7 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
(สํานักปลัดและกองคลัง)
8 จางซอมแซมระบบประปาภายใน
ตําบลหนองสะเดา จํานวน 3 จุด

19,000.00
25,662.00
28,000.00

2

ที่

งานที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง

9 จางซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน
(เครื่องปรับอากาศจํานวน 4 เครื่อง)
10 จางซอมแซมระบบประปาภายใน
ตําบลหนองสะเดา จํานวน 2 จุด
11 จางซอมแซมรถยนตสวนกลาง
กข 7585 สุพรรณบุรี
12 จางซอมแซมครุภัณฑ (เครื่องกรองน้ํา)

วงเงินทีจะ
ซื้อ
หรือจาง

7,400.00

5,700.00
2,080.00
5,136.00

Coway รุน CHP-08AR

13 จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและ 7,730.38
ขนสง รถยนตสวนกลางหมายเลข
ทะเบียน กต 1145 สุพรรณบุรี
14 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
269,122.00
(นมถุง)
15 ฝงทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพัก 132,000.00
คสล. หมูที่ 1 บานดอนไร
16 ปรับปรุงผิวจราจร คสล. เปนผิว
287,000.00
แอสฟลสติกคอนกรีต หมูที่ 3
บานเนินมหาเชษฐ

ที่

งานที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง

วงเงินทีจะ
ซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และ
โดยสรุป
วันที่ของสัญญา

7,400.00 เฉพาะเจาะจง รานนิกรแอรเซอรวิส
เสนอราคา 7,400.00 บาท
5,700.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยเจริญ ทาวประยูร
เสนอราคา 5,700.00 บาท
2,080.00 เฉพาะเจาะจง ราน ป.เจริญการยาง
เสนอราคา 2,080.00 บาท
5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญธันชนก จํากัด(สนง.ใหญ)
เสนอราคา 5,136.00 บาท
7,730.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาสุพรรณบุรี ฯ
เสนอราคา 7,730.38 บาท

เสนอราคารายเดียว ใบสั่งจาง 18/2561
และราคาต่ําสุด
ลว 4 พ.ค. 61
เสนอราคารายเดียว ใบสั่งจาง 19/2561
และราคาต่ําสุด
ลว 9 พ.ค. 61
เสนอราคารายเดียว ใบสั่งจาง 20/2561
และราคาต่ําสุด
ลว 22 พ.ค. 61
บริษัท บุญธันชนก จํากัด(สนง.ใหญ) เสนอราคารายเดียว ใบสั่งจาง 21/2561
ราคา 5,136.00 บาท
และราคาต่ําสุด
ลว 23 พ.ค. 61
บริษัท โตโยตาสุพรรณบุรี ฯ
เสนอราคารายเดียว ใบสั่งจาง 22/2561
ราคา 7,730.38 บาท
และราคาต่ําสุด ลว 25 พ.ค. 61

269,122.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กลุมผูเลี้ยงโคนมหนองหญาไซ
เสนอราคา 269,122.00 บาท
132,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ช.กุหลาบชัย
เสนอราคา 132,000.00 บาท
287,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. โชคบรรเจิดพัฒนาพร
เสนอราคา 287,000.00 บาท

หจก.กลุมผูเลี้ยงโคนมหนองหญาไซ เสนอราคารายเดียว สัญญาซื้อ 3/2561

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

รานนิกรแอรเซอรวิส
ราคา 7,400.00 บาท
นายชัยเจริญ ทาวประยูร
ราคา 5,700.00 บาท
ราน ป.เจริญการยาง
ราคา 2,080.00 บาท

ราคา 269,122.00 บาท
หจก. ช.กุหลาบชัย
ราคา 132,000.00 บาท
หจก. โชคบรรเจิดพัฒนาพร
ราคา 287,000.00 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

และราคาต่ําสุด
ลว 15 พ.ค. 61
เสนอราคารายเดียว สัญญาจาง 12/2561
และราคาต่ําสุด ลว 15 พ.ค. 61
เสนอราคารายเดียว สัญญาจาง 13/2561
และราคาต่ําสุด ลว 23 พ.ค. 61
เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของสัญญา

3

17 ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
หนองสะเดา

49,000.00

49,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ทรงวุฒิเพิ่มพูนทรัพย
เสนอราคา 49,000.00 บาท

หจก. ทรงวุฒิเพิ่มพูนทรัพย
ราคา 49,000.00 บาท

เสนอราคารายเดียว สัญญาจาง 14/2561
และราคาต่ําสุด
ลว 23 พ.ค. 61

2

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2561
องคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่

งานที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
ราคากลาง
หรือจาง

1 จัดซื้อหนังสือพิมพ

880.00

2 จัดซื้อหนังสือพิมพ

800.00

3 จางซอมแซมระบบประปาภายใน
ตําบลหนองสะเดา
4 จางเหมาจัดทําปายไวนิลตามโครงการ
สงเสริม "ปองกันการทุจริต" ใหแกเด็ก
และเยาวชนตําบลหนองสะเดา
ประจําป พ.ศ. 2561
5 จางเหมาซอมแซมระบบประปาภายใน
ตําบลหนองสะเดา จํานวน 2 จุด
6 จางเหมาจัดทําปายไวนิลโครงการ
ถักมาลัยไหมพรม

ที่

งานที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง

20,500.00
300.00

49,000.00
200.00

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

880.00 เฉพาะเจาะจง นางวิมลลักษณ ถนอมพุทธ
เสนอราคา 880.00 บาท
800.00 เฉพาะเจาะจง นางวิมลลักษณ ถนอมพุทธ
เสนอราคา 800.00 บาท
20,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธเนศ ธัญญเจริญ
เสนอราคา 20,500.00 บาท
300.00 เฉพาะเจาะจง รานทิพมาสการพิมพ
เสนอราคา 300.00 บาท

นางวิมลลักษณ ถนอมพุทธ
ราคา 880.00 บาท
นางวิมลลักษณ ถนอมพุทธ
เสนอราคา 800.00 บาท
นายธเนศ ธัญญเจริญ
ราคา 20,500.00 บาท
รานทิพมาสการพิมพ
ราคา 300.00 บาท

เสนอราคารายเดียว
และราคาต่ําสุด
เสนอราคารายเดียว
และราคาต่ําสุด
เสนอราคารายเดียว
และราคาต่ําสุด
เสนอราคารายเดียว
และราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อ 27/2561
ลว 1 มิ.ย. 61
ใบสั่งซื้อ 28/2561
ลว 29 มิ.ย. 61
ใบสั่งจาง 23/2561
ลว 6 มิ.ย.61
ใบสั่งจาง 24/2561
ลว 15 มิ.ย. 61

49,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยเจริญ ทาวประยูร
เสนอราคา 49,000.00 บาท
200.00 เฉพาะเจาะจง รานทิพมาสการพิมพ
เสนอราคา 200.00 บาท

นายชัยเจริญ ทาวประยูร
ราคา 49,000.00 บาท
รานทิพมาสการพิมพ
ราคา 200.00 บาท

เสนอราคารายเดียว
และราคาต่ําสุด
เสนอราคารายเดียว
และราคาต่ําสุด

ใบสั่งจาง 25/2561
ลว 20 มิ.ย. 61
ใบสั่งจาง 26/2561
ลว 22 มิ.ย. 61

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของสัญญา

วงเงินที่จะซื้อ
ราคากลาง
หรือจาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และ
วันที่ของสัญญา

7 เดินทอเมนตประปา หมูที่ 2
บานดอนไร

477,000.00

475,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญมั่นคงกอสราง บริษัท เจริญมั่นคงกอสราง
168 จํากัด
169 จํากัด
เสนอราคา477,000.00 บาท ราคา 477,000.00 บาท

เสนอราคารายเดียว สัญญาจาง 15/2561
และราคาต่ําสุด
ลว 26 มิ.ย. 61

2

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2561
องคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
งานที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง

ที่

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

2,730.00

2 จัดซื้อวัสดุโครงการสงเสริมและสนับสนุน

2,000.00

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว

3,200.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

2,730.00 เฉพาะเจาะจง รานศศิธร เครื่องเขียน
เสนอราคา 2,730.00 บาท
2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานศศิธร เครื่องเขียน
เสนอราคา 2,000.00 บาท
3,200.00 เฉพาะเจาะจง รานศศิธร เครื่องเขียน
เสนอราคา 3,200.00 บาท
910.00 เฉพาะเจาะจง นางวิมลลักษ ถนอมพุทธ
เสนอราคา 910.00 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสรุป
วันที่ของสัญญา
รานศศิธร เครื่องเขียน
ราคา 2,730.00 บาท
รานศศิธร เครื่องเขียน
ราคา 2,000.00 บาท
รานศศิธร เครื่องเขียน
ราคา 3,200.00 บาท
นางวิมลลักษ ถนอมพุทธ
ราคา 910.00 บาท

เสนอราคารายเดียว
และราคาต่ําสุด
เสนอราคารายเดียว
และราคาต่ําสุด
เสนอราคารายเดียว
และราคาต่ําสุด
เสนอราคารายเดียว
และราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อ 29/2561
ลว 17 ก.ค. 61
ใบสั่งซื้อ 30/2561
ลว 19 ก.ค. 61
ใบสั่งซื้อ 31/2561
ลว 24 ก.ค. 61
ใบสั่งซื้อ 32/2561
ลว 31 ก.ค. 61

4 จัดซื้อหนังสือพิมพ

910.00

5 จางเหมาจัดทําปายไวนิลโครงการแปรรูป

200.00

200.00 เฉพาะเจาะจง รานทิพมาสการพิมพ
เสนอราคา 200.00 บาท

รานทิพมาสการพิมพ
ราคา 200.00 บาท

เสนอราคารายเดียว ใบสั่งจาง 27/2561
และราคาต่ําสุด
ลว 2 ก.ค. 61

200.00

200.00 เฉพาะเจาะจง รานทิพมาสการพิมพ
เสนอราคา 200.00 บาท

รานทิพมาสการพิมพ
ราคา 200.00 บาท

เสนอราคารายเดียว ใบสั่งจาง 28/2561
และราคาต่ําสุด
ลว 4 ก.ค. 61

น.ส. กุลกานต แตงโสภา
ราคา 9,000.00 บาท

เสนอราคารายเดียว ใบสั่งจาง 29/2561
และราคาต่ําสุด
ลว 4 ก.ค. 61

น้ํายาเอนกประสงคสูตรสมุนไพร
ประจําป พ.ศ. 2561

6 จางเหมาจัดทําปายไวนิลโครงการฝกอบรม
สงเสริมการผลิตยาคุมสมุนไพร ประจําป
พ.ศ. 2561

7 จางเหมานําเขาขอมูลที่สํารวจลงใน
9,000.00
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
(LTAX 3000)

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กุลกานต แตงโสภา
เสนอราคา 9,000.00 บาท

3

ที่

งานที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง

8 จางเหมาซอมแซมประตูสํานักงาน
(กองคลัง)
9 จางเหมาซอมแซมระบบประปา
ภายในตําบลหนองสะเดา จํานวน
2 จุด
10 จางเหมาจัดทําปายไวนิลโครงการ
เฉลิมพระเกียรติฯ
11 จางเหมาจัดทําปายไวนิลโครงการ
สงเสริมและสนับสนุนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประจําป พ.ศ. 2561
12 ปรับปรุงผิวจราจร คสล. เปนผิว
แอลฟสลติกคอนกรีต หมูที่ 9
บานหนองเกตุ
13 ปรับปรุงผิวจราจร คสล. เปนผิว
แอลฟสลติกคอนกรีต หมูที่ 7
บานหวยมะขาม

ที่

งานที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง

14 ฝงทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพัก

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
2,000.00
94,000.00

1,800.00
300.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบํารุงเจริญ
เสนอราคา 2,000.00 บาท
94,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยเจริญ ทาวประยูร
เสนอราคา 94,000.00 บาท
1,800.00 เฉพาะเจาะจง รานทิพมาสการพิมพ
เสนอราคา 1,800.00 บาท
300.00 เฉพาะเจาะจง รานทิพมาสการพิมพ
เสนอราคา 300.00 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสรุป
วันที่ของสัญญา
รานบํารุงเจริญ
ราคา 2,000.00 บาท
นายชัยเจริญ ทาวประยูร
ราคา 94,000.00 บาท

เสนอราคารายเดียว
และราคาต่ําสุด
เสนอราคารายเดียว
และราคาต่ําสุด

ใบสั่งจาง 30/2561
ลว 9 ก.ค. 61
ใบสั่งจาง 31/2561
ลว 16 ก.ค. 61

รานทิพมาสการพิมพ
ราคา 1,800.00 บาท
รานทิพมาสการพิมพ
ราคา 300.00 บาท

เสนอราคารายเดียว
และราคาต่ําสุด
เสนอราคารายเดียว
และราคาต่ําสุด

ใบสั่งจาง 32/2561
ลว 17 ก.ค. 61
ใบสั่งจาง 33/2561
ลว 19 ก.ค. 61

291,000.00

290,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. โชคบรรเจิดพัฒนาพร หจก. โชคบรรเจิดพัฒนาพร เสนอราคารายเดียว สัญญาจาง 16/2561
เสนอราคา 291,000.00 บาท ราคา 290,000.00 บาท
และราคาต่ําสุด
ลว 4 ก.ค. 61

291,000.00

290,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. โชคบรรเจิดพัฒนาพร หจก. โชคบรรเจิดพัฒนาพร เสนอราคารายเดียว สัญญาจาง 17/2561
เสนอราคา 290,000.00 บาท ราคา 290,000.00 บาท
และราคาต่ําสุด
ลว 16 ก.ค. 61

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
189,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

188,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ทรงวุฒิเพิ่มพูนทรัพย

ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสรุป
วันที่ของสัญญา
หจก. ทรงวุฒิเพิ่มพูนทรัพย เสนอราคารายเดียว สัญญาจาง 18/2561

2

คสล. หมูที่ 4 บานหนองสะเดา

เสนอราคา 189,000.00 บาท ราคา 188,000.00 บาท

และราคาต่ําสุด

ลว 18 ก.ค. 61

3

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2561
องคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่

งานที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
ราคากลาง
หรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุกอสราง(มิเตอรน้ําประปา)

19,260.00

2 จัดซื้อวัสดุกอสราง (สีน้ํามันทาถนน)

1,979.50

3 จัดซื้อวัสดุผูกผาตามโครงการฝกอบรม
และสงเสริมอาชีพการผูกผาประดับใน
งานพิธี
4 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน
9 รายการ
5 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน
19 รายการ
6 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว
จํานวน 5 รายการ
7 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 8 รายการ
8 จัดซื้อหนังสือพิมพ

12,180.00

16,035.00
4,904.00
1,590.00
57,500.00
800.00

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

19,260.00 เฉพาะเจาะจง รานเคียมหยู
เสนอราคา 19,260.00 บาท
1,979.50 เฉพาะเจาะจง ราน อ.วัสดุภัณฑ
เสนอราคา 1,979.50 บาท
12,180.00 เฉพาะเจาะจง รานศศิธร เครื่องเขียน
เสนอราคา 12,180.00 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
รานเคียมหยู
ราคา 19,260.00 บาท
ราน อ.วัสดุภัณฑ
ราคา 1,979.50 บาท
รานศศิธร เครื่องเขียน
ราคา 12,180.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และ
โดยสรุป
วันที่ของสัญญา
เสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อ 33/2561
และราคาต่ําสุด
ลว 3 ส.ค. 61
เสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อ 34/2561
และราคาต่ําสุด
ลว 3 ส.ค. 61
เสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อ 35/2561
และราคาต่ําสุด
ลว 3 ส.ค. 61

16,035.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตั้ง สิ่น ไจ จํากัด
บริษัท ตั้ง สิ่น ไจ จํากัด
เสนอราคารายเดียว
เสนอราคา 16,035.00 บาท ราคา 16,035.00 บาท
และราคาต่ําสุด
4,904.00 เฉพาะเจาะจง รานศศิธร เครื่องเขียน
รานศศิธร เครื่องเขียน
เสนอราคารายเดียว
เสนอราคา 4,904.00 บาท ราคา 4,904.00 บาท
และราคาต่ําสุด
1,590.00 เฉพาะเจาะจง รานศศิธร เครื่องเขียน
รานศศิธร เครื่องเขียน
เสนอราคารายเดียว
เสนอราคา 1,590.00 บาท ราคา 1,590.00 บาท
และราคาต่ําสุด
57,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ที. โอเอ ซัพพลายส จํากัด บริษัท เจ.ที. โอเอ ซัพพลายส จํากัด เสนอราคารายเดียว
เสนอราคา 57,500.00 บาท ราคา 57,500.00 บาท
และราคาต่ําสุด
800.00 เฉพาะเจาะจง นางวิมลลักษ ถนอมพุทธ
นางวิมลลักษ ถนอมพุทธ
เสนอราคารายเดียว
เสนอราคา 800.00 บาท
เสนอราคา 800.00 บาท
และราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อ 36/2561
ลว 7 ส.ค. 61
ใบสั่งซื้อ 37/2561
ลว 22 ส.ค. 61
ใบสั่งซื้อ 38/2561
ลว 22 ส.ค. 61
ใบสั่งซื้อ 39/2561
ลว 27 ส.ค. 61
ใบสั่งซื้อ 40/2561
ลว 31 ส.ค. 61
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ที่

งานที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
ราคากลาง
หรือจาง

9 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 11 รายการ
10 จางเหมาจัดทําปายไวนิลโครงการ
ฝกอบรมและสงเสริมอาชีพการ
ผูกผาประดับในงานพิธี
11 จางเหมาจัดทําปายไวนิลพระฉายา
ลักษณพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนารถ ในรัชกาลที่ ๙
12 จางเหมาจัดทําปายไวนิลโครงการ
รักษน้ํา รักษปา รักษาสิ่งแวดลอม
"จิตอาสาสรางปา รักษน้ํา"
ประจําป พ.ศ. 2561
13 จางเหมาซอมแซมครุภัณฑคอมฯ

6,315.00

14 จางเหมาจัดทําปายไวนิลโครงการ
รณรงคปองกันยาเสพติดใหแกเด็ก
และเยาวชนตําบลหนองสะเดา
ประจําป พ.ศ. 2561

500.00

ที่

งานที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และ
โดยสรุป
วันที่ของสัญญา

6,315.00 เฉพาะเจาะจง รานศศิธร เครื่องเขียน
เสนอราคา 6,315.00 บาท
300.00 เฉพาะเจาะจง รานทิพมาสการพิมพ
เสนอราคา 300 บาท

รานศศิธร เครื่องเขียน
ราคา 6,315.00 บาท
รานทิพมาสการพิมพ
ราคา 300 บาท

เสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อ 41/2561
และราคาต่ําสุด
ลว 31 ส.ค. 61
เสนอราคารายเดียว ใบสั่งจาง 34/2561
และราคาต่ําสุด
ลว 3 ส.ค. 61

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานทิพมาสการพิมพ
เสนอราคา 1,500.00 บาท

รานทิพมาสการพิมพ
ราคา 1,500.00 บาท

เสนอราคารายเดียว ใบสั่งจาง 35/2561
และราคาต่ําสุด
ลว 8 ส.ค. 61

200.00

200.00 เฉพาะเจาะจง รานทิพมาสการพิมพ
เสนอราคา 200.00 บาท

รานทิพมาสการพิมพ
ราคา 200.00 บาท

เสนอราคารายเดียว ใบสั่งจาง 36/2561
และราคาต่ําสุด
ลว 8 ส.ค. 61

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง ราน ดีซ.ี คอมพิวเตอร
เสนอราคา 400.00 บาท
500.00 เฉพาะเจาะจง รานทิพมาสการพิมพ
เสนอราคา 500.00 บาท

ราน ดีซ.ี คอมพิวเตอร
ราคา 400.00 บาท
รานทิพมาสการพิมพ
ราคา 500.00 บาท

เสนอราคารายเดียว ใบสั่งจาง 37/2561
และราคาต่ําสุด
ลว 15 ส.ค. 61
เสนอราคารายเดียว ใบสั่งจาง 38/2561
และราคาต่ําสุด
ลว 15 ส.ค. 61

300.00

วงเงินที่จะซื้อ
ราคากลาง
หรือจาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และ
โดยสรุป
วันที่ของสัญญา

3

15 จางเหมาจัดทําปายไวนิลโครงการ
พัฒนาและสงเสริมจริยธรรมและ
คุณธรรมแกบุคลากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561
16 ปรับปรุงผิวจราจร คสล. เปนผิว
แอลฟสลติกคอนกรีต หมูที่ 6
บานสุวรรณตะไล
17 ปรับปรุงผิวจราจร คสล. เปนผิว
แอลฟสลติกคอนกรีต หมูที่ 1
บานดอนไร

200.00

200.00 เฉพาะเจาะจง รานทิพมาสการพิมพ
เสนอราคา 200.00 บาท

รานทิพมาสการพิมพ
ราคา 200.00 บาท

เสนอราคารายเดียว ใบสั่งจาง 39/2561
และราคาต่ําสุด
ลว 21 ส.ค. 61

373,000.00

372,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคบรรเจิดพัฒนาพร หจก.โชคบรรเจิดพัฒนาพร
เสนอราคา 373,000.00 บาท ราคา 373,000.00 บาท

เสนอราคารายเดียว สัญญาจาง 19/2561
และราคาต่ําสุด
ลว 8 ส.ค. 61

233,000.00

233,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคบรรเจิดพัฒนาพร หจก.โชคบรรเจิดพัฒนาพร
เสนอราคา 233,000.00 บาท ราคา 233,000.00 บาท

เสนอราคารายเดียว สัญญาจาง 20/2561
และราคาต่ําสุด
ลว 17 ส.ค. 61

2

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2561
องคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่

งานที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
หมึกเครื่องถาย Cannon iR 2020J
2 จัดซื้อใบเสร็จรับเงินแบบตอเนื่อง
เพื่อจัดเก็บคาธรรมเนียมน้ําประปา
จํานวน 10,000 ฉบับ
3 จัดซื้ออุปกรณ อปพร.

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
7,500.00
17,000.00

6,300.00

4 จัดซื้อวัสดุกอสราง (หินคลุก)

47,700.00

5 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง)

5,450.00

6 จางเหมาจัดทําปายไวนิลตามโครงการ
อนุรักษฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่น
ประจําป พ.ศ. 2561
7 จางเหมาบํารุงรักษาและซอมแซม
ครุภัณฑ (เครื่องกรองน้ํา Coway)

ที่

งานที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง

250.00

3,852.00

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และ
โดยสรุป
วันที่ของสัญญา

7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ที. โอเอ ซัพพลายส จํากัด บริษัท เจ.ที. โอเอ ซัพพลายส จํากัด เสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อ 42/2561
เสนอราคา 7,500.00 บาท ราคา 7,500.00 บาท
และราคาต่ําสุด
ลว 3 ก.ย. 61
17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จิสแมพ จํากัด
บริษัท จิสแมพ จํากัด
เสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อ 43/2561
เสนอราคา 17,000.00 บาท ราคา 17,000.00 บาท
และราคาต่ําสุด
ลว 10 ก.ย. 61
6,300.00 เฉพาะเจาะจง ราน พีพี คอมมิวนิเคชั่น
เสนอราคา 6,300.00 บาท
47,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก. สามชุกกอสราง
เสนอราคา 47,700.00 บาท
5,450.00 เฉพาะเจาะจง ราน ศศิธร เครื่องเขียน
เสนอราคา 5,450.00 บาท
250.00 เฉพาะเจาะจง รานทิพมาสการพิมพ
เสนอราคา 250.00 บาท

ราน พีพี คอมมิวนิเคชั่น
ราคา 6,300.00 บาท
หจก. สามชุกกอสราง
ราคา 47,700.00 บาท
ราน ศศิธร เครื่องเขียน
ราคา 5,450.00 บาท
รานทิพมาสการพิมพ
ราคา 250.00 บาท

เสนอราคารายเดียว
และราคาต่ําสุด
เสนอราคารายเดียว
และราคาต่ําสุด
เสนอราคารายเดียว
และราคาต่ําสุด
เสนอราคารายเดียว
และราคาต่ําสุด

3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญธันชนก จํากัด
เสนอราคา 3,852.00 บาท

บริษัท บุญธันชนก จํากัด
ราคา 3,852.00 บาท

เสนอราคารายเดียว ใบสั่งจาง 41/2561
และราคาต่ําสุด
ลว 7 ก.ย. 61

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ใบสั่งซื้อ 44/2561
ลว 17 ก.ย. 61
ใบสั่งซื้อ 45/2561
ลว 18 ก.ย. 61
ใบสั่งซื้อ 46/2561
ลว 21 ก.ย. 61
ใบสั่งจาง 40/2561
ลว 6 ก.ย. 61

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และ
โดยสรุป
วันที่ของสัญญา

8 จางเหมาซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง(รถยนตสวนกลาง หมายเลข
ทะเบียน กข 7585 สุพรรณบุรี
9 จางเหมาซอมแซมระบบประปาภายใน
ตําบลหนองสะเดา จํานวน 6 จุด
10 จางการสํารวจและประเมินความ
พึงพอใจผูรับบริการ
11 กอสรางอาคารกิจการสภา หมูที่ 4
บานหนองสะเดา

550.00

7,700.00
16,000.00

498,000.00

550.00 เฉพาะเจาะจง ราน ป. เจริญการยาง
เสนอราคา 550.00 บาท

ราน ป. เจริญการยาง
ราคา 550.00 บาท

เสนอราคารายเดียว ใบสั่งจาง 42/2561
และราคาต่ําสุด
ลว 13 ก.ย. 61

7,700.00 เฉพาะเจาะจง นายธเนศ ธัญญเจริญ
นายธเนศ ธัญญเจริญ
เสนอราคารายเดียว ใบสั่งจาง 43/2561
เสนอราคา 7,000.00 บาท ราคา 7,000.00 บาท
และราคาต่ําสุด
ลว 14 ก.ย. 61
16,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เสนอราคารายเดียว ใบสั่งจาง 44/2561
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
และราคาต่ําสุด
ลว 26 ก.ย. 61
เสนอราคา 16,000.00 บาท ราคา 16,000.00 บาท
498,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. สามชุกกอสราง
หจก. สามชุกกอสราง
เสนอราคารายเดียว สัญญาจาง 21/2561
เสนอราคา 498,000.00 บาท ราคา 498,000.00 บาท
และราคาต่ําสุด
ลว 27 ก.ย. 61

