สรุปงานดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด
ลาดับ
ที่

งานที่จดั ซื้อ
หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

1 ซื้อ น้ามันเดือนสิงหาคม (งานบริหารทั่วไป)
3,605.00 3,605.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จากัด
2 ซื้อ น้ามันเดือนสิงหาคม (งานบริหารงานคลัง) 2,940.00 2,940.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จากัด
3 ซื้อ น้ามันเดือนสิงหาคม (งานฯสาธารณสุข)
9,770.00 9,770.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จากัด
4 ซื้อ น้ามันเดือนสิงหาคม (งานป้องกันภัยฯ)
เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จากัด
5 ซื้อ น้ามันเดือนสิงหาคม (งานไฟฟ้าและถนน)
1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จากัด
6 จ้าง ยามเดือนสิงหาคม
12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิทักษ์ คาน้อย
7 จ้าง แม่บ้านเดือนสิงหาคม ศูนย์ฯห้วยโจด
9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรัตน์ ศรีตะวัน
8 จ้าง แม่บ้านเดือนสิงหาคม ศูนย์ฯคลองยาง
9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพา คนหลัก
9 จ้าง แม่บ้านเดือนสิงหาคม ศูนย์ฯบ้านบ่อฯ
9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงใจ ชมดอน
10 จ้าง คนขับรถบรรทุกขยะ เดือนสิงหาคม
7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญล้อม นามแย้ม
11 ซื้อ ยากาจัดยุงและทรายกาจัดลูกน้า โครงการ ๓๙,๐๐๐.๐๐ ๓๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงวิรุฬห์ทอง จากัด

แบบ สขร . 1
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

3,605.00 สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จากัด
2,940.00 สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จากัด
9,770.00 สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จากัด

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

3,605.00 คุณสมบัติครบ
2,940.00 และราคาต่าสุด
9,770.00
"

สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง
199/2563 31 ก.ค. 63
200/2563 31 ก.ค. 63
201/2563 31 ก.ค. 63

"

202/2563 31 ก.ค. 63

1,500.00 สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จากัด
12,000.00 นายพิทักษ์ คาน้อย
9,000.00 นางรัตน์ ศรีตะวัน
9,000.00 นางสาวพิมพา คนหลัก
9,000.00 นางสาวดวงใจ ชมดอน
7,000.00 นายบุญล้อม นามแย้ม
๓๙,๐๐๐.๐๐ บริษัท แสงวิรุฬห์ทอง จากัด

1,500.00
12,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
7,000.00
๓๙,๐๐๐.๐๐

"

203/2563 31 ก.ค. 63

"

204/2563 31 ก.ค. 63

"

205/2563 31 ก.ค. 63

"

206/2563 31 ก.ค. 63

"

207/2563 31 ก.ค. 63

"

208/2563 31 ก.ค. 63

"

209/2563 5 ส.ค. 63

12,000.00 สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จากัด

12,000.00

"

210/2563 10 ส.ค. 63

1,200.00 บริษัท ล้านแชมป์ อิงค์เจ็ท จากัด

1,200.00

"

211/2563 10 ส.ค. 63

ชุมชนห้วยโจดร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก

12 ซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการชุมชน

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จากัด

ห้วยโจดร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก

13 จ้าง ทาป้ายพระบรมฉายาลักษณ์

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ล้านแชมป์ อิงค์เจ็ท จากัด

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ติฯ์

14 จ้าง ซ่อมบารุงรถบรรทุกขยะ (ปะผุ)
15 จ้าง เหมาไถพร้อมดายวัชพืช โครงการ

22,790.00 22,790.00 เฉพาะเจาะจง กิตติพงษ์พาณิชย์
10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรินทร์ วาสนารวยรุ่ง

22,790.00 กิตติพงษ์พาณิชย์
10,000.00 นายวัชรินทร์ วาสนารวยรุ่ง

22,790.00
10,000.00

"

212/2563 11 ส.ค. 63

"

213/2563 18 ส.ค. 63

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสารอง เย็นเหลือ
4,875.00 4,875.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตะวัน
25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา

3,500.00 นายสารอง เย็นเหลือ
4,875.00 ร้านตะวัน
25,000.00 มหาวิทยาลัยบูรพา

3,500.00
4,875.00
25,000.00

"

214/2563 18 ส.ค. 63

"

215/2563 19 ส.ค. 63

"

216/2563 24 ส.ค. 63

บารุงรักษาต้นไม้ฯ

16 จ้าง คนขับรถบรรทุกขยะ เดือนสิงหาคม
17 ซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง
18 จ้าง วิจยั สารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

(ลงชื่อ)…………......….........…………………….………..
(นายเฉลิมพล ภัคคะธารา)
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)………………..…………...................…………….
(นายราเชน ขันตรีจิตร์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)………..................................………………
(นายราเชน ขันตรีจิตร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

