แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2560
ลาดับ
ที่

งานทีจ่ ดั ซื้อหรือจ้าง

วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้ซื้อซอง

1 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูท่ ี่ 4 420,600.00 420,600.00 ตกลงราคา

-

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ ี่ 20

408,000.00 408,000.00 ตกลงราคา

-

3 โครงการวางท่อระบายน้า คสล. หมูท่ ี่ 9

247,000.00 247,000.00 ตกลงราคา

-

1

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงมือ)

2

ซ่อมรถบรรทุกขยะ มูลฝอย 89-1487

3

ตกลงซื้อ

-

440.00

440.00 ตกลงจ้าง

-

ซ่อมรถบรรทุกน้า

1,500.00

1,500.00 ตกลงจ้าง

-

4

จัดจ้างทาตรายาง(กองช่าง)

1,350.00

1,350.00 ตกลงจ้าง

-

5

จัดซ่อมประตูเหล็กศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก(อบต.สระสี่มุม)

6,300.00

6,300.00 ตกลงจ้าง

-

6

จัดหาหัวฉีดน้าแบบสวมหัวพร้อมสายดับเพลิงรถบรรทุกน้า

3,420.00

24,150.00

3,420.00

24,150.00

ตกลงซื้อ

-

ผู้ได้รบั คัดเลือกและราคาทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง เหตุตผลทีค่ ัดเลือกโดย
หมายเหตุ
สรุป
ราคา
ผู้ได้รบั คัดเลือก
ราคา
419,000 บ.ป.พัฒนารุ่งโรจน์
เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด
419,000
ก่อสร้าง จก.
420,000
และมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน
419,500
380,000
คณะบุคคล อภิสิทธิ์
เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด
380,000
385,000
ทราฟฟิค
และมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน
387,000
246,000
เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด
246,000
247,000 เรืองบุปผา ก่อสร้าง
และมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน
246,500

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
รายชื่อผู้เสนอราคา
1.บ.ป.พัฒนารุ่งโรจน์ ก่อสร้าง
จก.
2.บ.พระพรหมนาเจริญ จก.
3.บ.วาย.พี.88. กรุ๊ป จก.
1.คณะบุคคล อภิสิทธิ์ ทราฟฟิค
2. ฐานิตารุ่งเรือง
3. สุบนิ ธุรกิจ
1.เรืองบุปผา ก่อสร้าง
2. ฐานิตารุ่งเรือง
3. อัครพลเซอร์วิส
ร้านทวีพรรณบ้านดอน
ร้านทองปลั่งไดนาโม
ร้านทองปลั่งไดนาโม
อนุพนั ธ์การพิมพ์
นายแขก อุปโท

3,420.00 ร้านทวีพรรณบ้านดอน

3,420.00 เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

400.00

ร้านทองปลั่งไดนาโม

400.00

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

1,500.00

ร้านทองปลั่งไดนาโม

1,500.00

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

1,350.00

อนุพนั ธ์การพิมพ์

1,350.00

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

6,300.00

นายแขก อุปโท

6,300.00

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

บ.ทีเอสเอ็น เซอร์วิส
(ประเทศไทย) จากัด
จานวน 24,150 บาท

24,150.00

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด
มีคุณสมบัติครบถ้วน

1.บ.ทีเอสเอ็น เซอร์วิส (ประเทศไทย)
จากัด

24,150.00

2.สเตตัส เซอร์วิส

26,650.00

3. ร้าน รัชนีพร บริการ
28,650.00
7

จัดจ้างตักสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม)

2,000.00

2,000.00 ตกลงจ้าง

-

นายเชื้อ ภู่เกตุ
2,000.00

นายเชื้อ ภู่เกตุ

2,000.00

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

8

จัดซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
(กองคลัง)

9

จัดจ้างอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม

10

ซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย
86-7174

400.00

400.00 ตกลงจ้าง

-

1,375.00

1,375.00 ตกลงจ้าง

-

650.00

650.00 ตกลงจ้าง

-

11 จัดทาตรางยาง (กองช่าง)

2,440.00

2,440.00 ตกลงจ้าง

-

12 จัดหาวัสดุก่อสร้าง

1,478.00

1,478.00

ตกลงซื้อ

-

400.00

400.00

ตกลงจ้าง

-

13

ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
(กองช่าง)

ร้าน ไมโครคอม
นายชัยรัตน์ แสวงสุข
วีระชัยการยาง(กม.29)
อนุพนั ธ์การพิมพ์
น้องเล็ก เสาเข็ม
ร้าน ไมโครคอม

400.00
1,375.00

ร้าน ไมโครคอม
นายชัยรัตน์ แสวงสุข

650 วีระชัยการยาง(กม.29)

400.00

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

1,375.00

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

650 เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

2,440.00

อนุพนั ธ์การพิมพ์

2,440.00

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

1,478.00

น้องเล็ก เสาเข็ม

1,478.00

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

400

ร้าน ไมโครคอม

400 เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

