แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลโสธร อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
ลาดับ
วงเงินที่จะซื้อ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ราคากลาง
ที่
หรือจ้าง
1 จ้างเหมาซ่อมแซมและบารุงรักษารถบรรทุกขยะ 15,000.00 13,446.69
ทะเบียน 82-8918 ฉช.
2 จ้างเหมาทาป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ- 1,100.00
1,100.00
นางเจ้าสิริกิติ์ฯ (1.5x3.0 ม.) (ขึงโครงพร้อมติดตั้ง)
3 จ้างเหมาซ่อมแซมและบารุงรักษารถบรรทุกขยะ
5,000.00
4,489.72
ทะเบียน 82-4969 ฉช.
4 จ้างเหมาทาป้ายไวนิลแหล่งท่องเที่ยวฯ
180.00
180.00
จานวน 2 ป้าย
5 จ้างเหมาทาความสะอาดศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กฯ
8,314.00
8,314.00
เดือนกันยายน 2560
6 จ้างเหมาบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องกอง
535.00
535.00
สาธารณสุขฯ
7 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จานวน 1 เครื่อง 16,000.00 16,000.00
8 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จานวน 1 เครื่อง
และเครื่องสารองไฟ จานวน 1 เครื่อง
9 ซื้อหนังสือพิมพ์ประจาองค์การบริหารส่วนตาบล
เดือนกันยายน 2560
10 ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาหรับรถบรรทุก
ขยะทะเบียน 82-9469 และ 82-8918(ส.ค.60)
11 ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาหรับรถยนต์
กองช่าง ทะเบียน บร 3673 ฉะเชิงเทรา(ส.ค.60)

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง
บริษทั อีซซู แุ สงหงษ์ ลิชซิ่ง จากัด บริษทั อีซซู แุ สงหงษ์ ลิชซิ่ง จากัด เป็นผู้รับจ้างโดยตรง ใบสั่งจ้าง เลขที่ 66/2560
13,446.69 บาท
13,446.69 บาท
ลว. 4 ส.ค. 60
นายสมควร ศรีชัย
นายสมควร ศรีชัย
เป็นผู้รับจ้างโดยตรง ใบสั่งจ้าง เลขที่ 67/2560
1,100.- บาท
1,100.- บาท
ลว. 7 ส.ค. 60
บริษทั อีซูซุแสงหงษ์ ลิชซิ่ง จากับดริษทั อีซูซุแสงหงษ์ ลิชซิ่ง จากัด เป็นผู้รับจ้างโดยตรง ใบสั่งจ้าง เลขที่ 68/2560
4,489.72 บาท
4,489.72 บาท
ลว. 10 ส.ค. 60
นายสมควร ศรีชัย
นายสมควร ศรีชัย
เป็นผู้รับจ้างโดยตรง ใบสั่งจ้าง เลขที่ 69/2560
180.- บาท
180.- บาท
ลว. 11 ส.ค. 60
นางสถิดาพร นิลวงศ์
นางสถิดาพร นิลวงศ์
มีความชานาญ
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 71/2560
จานวนเงิน 8,300.00 บาท จานวนเงิน 8,300.00 บาท
ลว. 18 ส.ค. 60
หจก.เอส.ที.แอร์ฉะเชิงเทรา หจก.เอส.ที.แอร์ฉะเชิงเทรา เป็นผู้รับจ้างโดยตรง ใบสั่งซื้อ เลขที่ 70/2560
535.- บาท
535.- บาท
ลว. 16 ส.ค. 60
ร้านออฟฟิซ ซิสเตมส์ เซอร์วสิ ร้านออฟฟิซ ซิสเตมส์ เซอร์วสิ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง ใบสั่งซื้อ เลขที่ 72/2560
15,500.- บาท
15,500.- บาท
ลว. 1 ส.ค. 60
ร้านออฟฟิซ ซิสเตมส์ เซอร์วสิ ร้านออฟฟิซ ซิสเตมส์ เซอร์วสิ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง ใบสั่งซื้อ เลขที่ 73/2560
14,100.- บาท
14,100.- บาท
ลว. 1 ส.ค. 60
ร้าน ธานินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ ร้าน ธานินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง ใบสั่งซื้อ เลขที่ 93/2560
จานวนเงิน 420.- บาท จานวนเงิน 420.- บาท
ลว. 18 ส..ค. 60
หจก.ทรงพลศรีราชา2004 หจก.ทรงพลศรีราชา2004 สินค้ามีคุณภาพและ
จานวนเงิน 17,328.40 บาท จานวนเงิน 17,328.40 บาท เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง
หจก.ทรงพลศรีราชา2004 หจก.ทรงพลศรีราชา2004 สินค้ามีคุณภาพและ
จานวนเงิน 1,265.- บาท จานวนเงิน 1,265.- บาท เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง

วิธีซื้อหรือจ้าง
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

14,800.00

14,800.00 ตกลงราคา

420.00

420.00 ตกลงราคา

17,328.40

17,328.40 ตกลงราคา

1,265.00

1,265.00 ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลโสธร อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
ลาดับ
วงเงินที่จะซื้อ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ราคากลาง
ที่
หรือจ้าง
12 ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาหรับรถยนต์
1,265.00
1,265.00
กองคลัง ทะเบียน บพ 5727 ฉช (ส.ค.60)
13 ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาหรับรถยนต์
2,004.00
2,004.00
ส่วนกลาง ทะเบียน กค 3221 ฉช (ส.ค.60)
14 ซื้อวัสดุการเกษตร จานวน 3 รายการ
1,940.00
1,940.00
15 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จานวน 5 ขวด

18,725.00

วิธีซื้อหรือจ้าง
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

18,725.00 ตกลงราคา

16 ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนแบบแยกส่วน
36,200.00 36,200.00 ตกลงราคา
ขนาด 26,000 BTU จานวน 1 เครื่อง
17 ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการป้องกันและ 339,485.00 339,485.00 ตกลงราคา
แก้ไขปัญหาการลักทรัพย์ฯ(ติดตั้งกล้องวงจรปิด3จุด)

18 ซื้อน้าดื่ม ขนาด 18 ลิตร จานวน 20 ถัง

700.00

700.00 ตกลงราคา

8,000.00
19 จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ของกองสวัสดิการฯ
จานวน 1 รายการ
20 จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ของสานักงานปลัดฯ 25,980.00
จานวน 7 รายการ
8,100.00
21 จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ของกองศึกษาฯ
จานวน 2 รายการ
22 จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ของกองสาธารณสุขฯ 22,821.00
จานวน 6 รายการ

8,000.00 ตกลงราคา
25,980.00 ตกลงราคา
8,100.00 ตกลงราคา
22,821.00 ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
หจก.ทรงพลศรีราชา2004
จานวนเงิน 1,265.- บาท
หจก.ทรงพลศรีราชา2004
จานวนเงิน 2,004.- บาท
ร้านสวนประชาสรรค์
จานวนเงิน 1,940.- บาท

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและ
เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง
หจก.ทรงพลศรีราชา2004 สินค้ามีคุณภาพและ
จานวนเงิน 1,265.- บาท เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง
หจก.ทรงพลศรีราชา2004 สินค้ามีคุณภาพและ
จานวนเงิน 2,004.- บาท เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง
ร้านสวนประชาสรรค์
สินค้ามีคุณภาพและ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 90/2560
จานวนเงิน 1,940.- บาท เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง
ลว. 9 ส.ค. 60
บริษัท ไอแอนด์เอ็มคอนซัลท์ จากัด บริษัท ไอแอนด์เอ็มคอนซัลท์ จากัด สินค้ามีคุณภาพและ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 91/2560
จานวนเงิน 18,725.- บาท จานวนเงิน 18,725.- บาท เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง
ลว. 9 ส.ค. 60
หจก.เอส.ที.แอร์ฉะเชิงเทรา หจก.เอส.ที.แอร์ฉะเชิงเทรา สินค้ามีคุณภาพและ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 92/2560
จานวนเงิน 35,000.- บาท จานวนเงิน 35,000.- บาท เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง
ลว. 18 ส.ค. 60
ร้านจ๊อบคอมช็อปแอนด์เซอร์วสิ ร้านจ๊อบคอมช็อปแอนด์เซอร์วสิ สินค้ามีคุณภาพและ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 1/2560
จานวนเงิน 317,346.- บาท จานวนเงิน 311,346.- บาท เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง
ลว. 21 ส.ค. 60
ร้าน น้าดื่มหงษ์ฟา้
ร้าน น้าดื่มหงษ์ฟา้
สินค้ามีคุณภาพและ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 74/2560
จานวนเงิน 700.00 บาท จานวนเงิน 700.00 บาท เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง
ลว. 1 ส.ค. 60
บริษทั จุฬาธร จากัด
บริษทั จุฬาธร จากัด สินค้ามีคุณภาพและ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 75/2560
จานวนเงิน 8,000.- บาท จานวนเงิน 8,000.- บาท เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง
ลว. 1 ส.ค. 60
บริษทั จุฬาธร จากัด
บริษทั จุฬาธร จากัด สินค้ามีคุณภาพและ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 76/2560
จานวนเงิน 25,980.- บาท จานวนเงิน 25,980.- บาท เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง
ลว. 1 ส.ค. 60
บริษทั จุฬาธร จากัด
บริษทั จุฬาธร จากัด สินค้ามีคุณภาพและ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 77/2560
จานวนเงิน 8,100.- บาท จานวนเงิน 8,100.- บาท เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง
ลว. 1 ส.ค. 60
บริษทั จุฬาธร จากัด
บริษทั จุฬาธร จากัด สินค้ามีคุณภาพและ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 78/2560
จานวนเงิน 22,821.- บาท จานวนเงิน 22,821.- บาท เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง
ลว. 1 ส.ค. 60

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลโสธร อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
ลาดับ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ที่
23 จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ของกองคลัง
จานวน 6 รายการ
24 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศพด.ต.โสธร
จานวน 3 รายการ
25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จานวน 5 รายการ

วงเงินที่จะซื้อ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
17,050.00 17,050.00 ตกลงราคา
1,380.30

1,380.30 ตกลงราคา

1,653.15

1,653.15 ตกลงราคา

26 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 4 รายการ

2,953.20

2,953.20 ตกลงราคา

27 ซื้อวัสดุสานักงานของกองสาธารณสุขฯ จานวน 6
รายการ
28 ซื้อวัสดุการศึกษาของกองการศึกษาฯ จานวน 12
รายการ
29 ซื้อวัสดุสานักงานของกองการศึกษาฯ จานวน 7
รายการ
30 ซื้อวัสดุสานักงานของกองช่าง จานวน 12 รายการ

6,095.00

6,095.00 ตกลงราคา

6,930.00

6,930.00 ตกลงราคา

1,458.00

1,458.00 ตกลงราคา

8,217.50

8,217.50 ตกลงราคา

31 ซื้อวัสดุสานักงานของกองสวัสดิการฯ จานวน 3
รายการ
32 ซื้อวัสดุสานักงานของสานักงานปลัดฯ จานวน 9
รายการ
33 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 2 รายการ

4,482.00

4,482.00 ตกลงราคา

18,585.00

18,585.00 ตกลงราคา

800.00

800.00 ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
บริษทั จุฬาธร จากัด
จานวนเงิน 17,050.- บาท
ร้านโชคชัยพานิช
จานวนเงิน 1,380.30 บาท
ร้านโชคชัยพานิช
จานวนเงิน 1,653.15 บาท
ร้านโชคชัยพานิช
จานวนเงิน 2,953.20 บาท
หจก.เอส.พี.วัสดุภณ
ั ฑ์(1993)
จานวนเงิน 6,095.- บาท
หจก.เอส.พี.วัสดุภณ
ั ฑ์(1993)
จานวนเงิน 6,930.- บาท
หจก.เอส.พี.วัสดุภณ
ั ฑ์(1993)
จานวนเงิน 1,458.- บาท
หจก.เอส.พี.วัสดุภณ
ั ฑ์(1993)
จานวนเงิน 8,217.50 บาท
หจก.เอส.พี.วัสดุภณ
ั ฑ์(1993)
จานวนเงิน 4,482.- บาท
หจก.เอส.พี.วัสดุภณ
ั ฑ์(1993)
จานวนเงิน 18,585.- บาท
ร้านเทคนิคอะไหล่
จานวนเงิน 800.- บาท

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
บริษทั จุฬาธร จากัด
จานวนเงิน 17,050.- บาท
ร้านโชคชัยพานิช
จานวนเงิน 1,380.30 บาท
ร้านโชคชัยพานิช
จานวนเงิน 1,653.15 บาท
ร้านโชคชัยพานิช
จานวนเงิน 2,953.20 บาท
หจก.เอส.พี.วัสดุภณ
ั ฑ์(1993)
จานวนเงิน 6,095.- บาท
หจก.เอส.พี.วัสดุภณ
ั ฑ์(1993)
จานวนเงิน 6,930.- บาท
หจก.เอส.พี.วัสดุภณ
ั ฑ์(1993)
จานวนเงิน 1,458.- บาท
หจก.เอส.พี.วัสดุภณ
ั ฑ์(1993)
จานวนเงิน 8,217.50 บาท
หจก.เอส.พี.วัสดุภณ
ั ฑ์(1993)
จานวนเงิน 4,482.- บาท
หจก.เอส.พี.วัสดุภณ
ั ฑ์(1993)
จานวนเงิน 18,585.- บาท
ร้านเทคนิคอะไหล่
จานวนเงิน 800.- บาท

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง
สินค้ามีคุณภาพและ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 79/2560
เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง
ลว. 1 ส.ค. 60
สินค้ามีคุณภาพและ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 80/2560
เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง
ลว. 4 ส.ค. 60
สินค้ามีคุณภาพและ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 81/2560
เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง
ลว. 4 ส.ค. 60
สินค้ามีคุณภาพและ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 82/2560
เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง
ลว. 4 ส.ค. 60
เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง ใบสั่งซื้อ เลขที่ 83/2560
ลว. 7 ส.ค. 60
เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง ใบสั่งซื้อ เลขที่ 84/2560
ลว. 7 ส.ค. 60
เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง ใบสั่งซื้อ เลขที่ 85/2560
ลว. 7 ส.ค. 60
เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง ใบสั่งซื้อ เลขที่ 86/2560
ลว. 7 ส.ค. 60
เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง ใบสั่งซื้อ เลขที่ 88/2560
ลว. 7 ส.ค. 60
เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง ใบสั่งซื้อ เลขที่ 89/2560
ลว. 7 ส.ค. 60
เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง ใบสั่งซื้อ เลขที่ 87/2560
ลว. 7 ส.ค. 60

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลโสธร อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
ลาดับ
วงเงินที่จะซื้อ
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รบั การคัดเลือกและ
เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
ที่
หรือจ้าง
และราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง
34 ปรับปรุงผิวจราจรถนนโสธรพัฒนา หมู่ที่ 4 ตาบล 1,343,000.00 1,343,000.00 สอบราคา 1.หจก.นัธยาพาณิชย์
หจก.ชุนหลีแปดริ้ว
เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด สัญญาจ้าง เลขที่ 10/2560
โสธร
จานวนเงิน 1,343,000. บาท จานวนเงิน 1,340,000.- บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
ลว. 9 ส.ค. 60
2.หจก.ชุนหลีแปดริ้ว
ตามเอกสารสอบราคา
จานวนเงิน 1,340,000.- บาท
3.หจก.สุพฒ
ั ณา99
จานวนเงิน 1,343,000.- บาท
35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบาย 1,016,000.00 1,016,000.00 สอบราคา 1.บริษทั ทริพเพิลทีอินดัสเทรียลหจก.ที พี วิศวกรรมการโยธา เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด สัญญาจ้าง เลขที่ 11/2560
น้า ซอยแย้มเกษร หมู่ที่ 7 ตาบลโสธร
เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
จานวนเงิน 896,700.- บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
ลว. 15 ส.ค. 60
จานวนเงิน 974,800.- บาท
ตามเอกสารสอบราคา
2.หจก.ชุนหลีแปดริ้ว
จานวนเงิน 1,200,000.- บาท
3.บริษทั ชินาภัคคอนกรีต จากัด

จานวนเงิน 1,010,000.- บาท
4.หจก.เพชรรุ่งโรจน์โยธา
จานวนเงิน 1,000,000.- บาท
5.หจก.ที พี วิศวกรรมการโยธา

จานวนเงิน 896,700.- บาท

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลโสธร อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
ลาดับ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ที่
36 ก่อสร้างท่อระบายน้า หมู่ที่ 2 ตาบลโสธร

วงเงินที่จะซื้อ
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รบั การคัดเลือกและ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
และราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
1,167,000.00 1,146,000.00 สอบราคา 1.บริษทั ทริพเพิลทีอินดัสเทรียลหจก.ที พี วิศวกรรมการโยธา
เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
จานวนเงิน 1,034,000.- บาท
จานวนเงิน 1,078,000.- บาท
2.หจก.ชุนหลีแปดริ้ว
จานวนเงิน 1,300,000.- บาท
3.บริษทั ชินาภัคคอนกรีต จากัด

จานวนเงิน 1,140,000.- บาท
4.หจก.ที พี วิศวกรรมการโยธา

จานวนเงิน 1,034,000.- บาท

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง
เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด สัญญาจ้าง เลขที่ 12/2560
และมีคุณสมบัติถูกต้อง
ลว. 15 ส.ค. 60
ตามเอกสารสอบราคา

