แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ประจาเดือน เมษายน 2560
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รบั คัดเลือกและราคาทีต่ กลงซื้อหรือจ้างเหตุตผลทีค่ ัดเลือกโดย
หมายเหตุ
สรุป
รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคา
ผู้ได้รบั คัดเลือก
ราคา
1.บจก.ช.เอราวัณมอเตอร์
1.บจก.มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลล์
595,000
บจก.ช.เอราวัณ
จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน
นครปฐม
2.บจก.ช.เอราวัณมอเตอร์ นครปฐม 2. บจก.โตโยต้านครปฐม
630,000
เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด
1 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
595,000
787,000.00 595,000.00 สอบราคา
มอเตอร์ นครปฐม
และมี
คณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน
3. บจก.โตโยต้านครปฐม
3. บจก.เช้งกลการ
756,000
ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ จานวน 1 คัน
4. บจก.เช้งกลการ

ลาดับ
ที่

วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

2 เครื่องปั๊มแบบจุม่

250,000.00

250,000.00 ตกลงราคา

-

เรืองบุปผา ก่อสร้าง

250,000 เรืองบุปผา ก่อสร้าง

250,000 และมีคุณสมบัติครบถ้วน

3 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลมาตารฐาน 7 คน

450,000.00

450,000.00 ตกลงราคา

-

เรืองบุปผา ก่อสร้าง

450,000 เรืองบุปผา ก่อสร้าง

450,000 และมีคุณสมบัติครบถ้วน

4 โครงการก่อสร้างหอถังประปาหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 8

350,000.00

350,000.00 ตกลงราคา

-

บ.พระพรหมนาเจริญ จากัด

349,000 บ.พระพรหมนาเจริญ จากั349,000
ด
และมีคุณสมบัติครบถ้วน

5 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลมาตารฐาน 7 คน

450,000.00

450,000.00 ตกลงราคา

-

เรืองบุปผา ก่อสร้าง

450,000 เรืองบุปผา ก่อสร้าง

6 86-7174

1,070.00

1,070.00

ตกลงจ้าง

-

7 จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ

26,730.00

26,730.00

ตกลงจ้าง

-

8 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างจุดตรวจ จุดสกัด

4,200.00

4,200.00

ตกลงจ้าง

-

9 ติดตามประเมินผลแผน

300.00

300.00

ตกลงจ้าง

-

10 จัดจ้างถ่ายเอกสาร

517.00

517.00

ตกลงจ้าง

-

5,500.00

5,500.00

ตกลงจ้าง

-

งานทีจ่ ดั ซื้อหรือจ้าง

โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อม

จัดซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย

จัดจ้างอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม

ซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านเสือ

11 อีด่าง)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้ซื้อซอง

สุพจน์ การยาง
ร้านจุฑามณีโฆษณา
นายสัญญา อ่าบางยุง
นายชัยรัตน์ แสวงสุข
ร้านคชธรก๊อปปี้
นายจิรพนธ์ สระทองจีน

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

1,070.00

สุพจน์ การยาง

26,730.00

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

450,000 และมีคุณสมบัติครบถ้วน
1,070.00

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

ร้านจุฑามณีโฆษณา

26,730.00

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

4,200.00

นายสัญญา อ่าบางยุง

4,200.00

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

300.00

นายชัยรัตน์ แสวงสุข

300.00

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

517.00

ร้านคชธรก๊อปปี้

517.00

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

5,500.00

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

5,500.00 นายจิรพนธ์ สระทองจีน

จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน

1 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี

ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ จานวน 1 คัน

บจก.ช.เอราวัณ
มอเตอร์ นครปฐม

787,000.00 595,000.00 สอบราคา

595,000

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด
และมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน

18,000.00

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

4. บจก.เช้งกลการ
12 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สานักปลัด)

18,000.00

18,000.00

ตกลงจ้าง

-

13 จัดจ้างอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและน้าดื่ม

4,400.00

4,400.00

ตกลงจ้าง

-

14 จัดจ้างเครื่องเสียงและเต็นท์

3,900.00

3,900.00

ตกลงจ้าง

-

15 จัดจ้างทาป้ายไวนิล

2,250.00

2,250.00

ตกลงจ้าง

-

16 จัดหาพันธุ์ไม้และพันธุ์ปลา

4,980.00

4,980.00

ตกลงซื้อ

-

17 จัดซ่อมรถจักรยานยนต์ (กองคลัง)

5,250.00

5,250.00

ตกลงจ้าง

-

18 จัดจ้างอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม

1,375.00

1,375.00

ตกลงจ้าง

-

19 จัดซ่อมรถบรรทุกขยะ 86-7174

1,500.00

1,500.00

ตกลงจ้าง

-

20 จัดซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง

2,600.00

2,600.00

ตกลงจ้าง

-

40,000.00

40,000.00

ตกลงจ้าง

-

40,000.00

40,000.00

ตกลงจ้าง

-

รถกระบะ บบ5840

จ้างเหมาแม่บ้านทาความสะอาด

21 (ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านเสืออีด่าง)
จ้างเหมาแม่บ้านทาความสะอาด

22 (ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก อบต.สระสี่มุม)

นายจิรพนธ์ สระทองจีน
นายชัยรัตน์ แสวงสุข
นายสัญญา อ่าบางยุง
ร้านจุฑามณีโฆษณา
นายศักดิ์ดา ดอนจิว๋ ไพร
ร้านจงเจริญยนต์
นายชัยรัตน์ แสวงสุข
นายสุรพงษ์ โพธากุน
นายสุรพงษ์ โพธากุน
นางอารีย์ สระทองอ้อย
นางสมจิต พ่วงปาน

18,000.00 นายจิรพนธ์ สระทองจีน
4,400.00

นายชัยรัตน์ แสวงสุข

4,400.00

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

3,900.00

นายสัญญา อ่าบางยุง

3,900.00

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

2,250.00

ร้านจุฑามณีโฆษณา

2,250.00

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

4,980.00 นายศักดิ์ดา ดอนจิว๋ ไพร

4,980.00

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

5,250.00

ร้านจงเจริญยนต์

5,250.00

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

1,375.00

นายชัยรัตน์ แสวงสุข

1,375.00

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

1,500.00

นายสุรพงษ์ โพธากุน

1,500.00

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

2,600.00

นายสุรพงษ์ โพธากุน

2,600.00

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

40,000.00 นางอารีย์ สระทองอ้อย

40,000.00

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

40,000.00

40,000.00

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

นางสมจิต พ่วงปาน

