สขร. 1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่ อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ลำดับ
ที่

งำนจัดซื้อหรือจัดจ้ำง

1.

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
(สำนักปลัด)
ซื้อวัสดุไฟฟ้ำ
(กองช่ำง)
ซือ้ ของขวัญของรำงวัลตำม
โครงกำรจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชำติ ปี 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
(กองกำรศึกษำฯ)
ซื้อน้ำดื่ม อบต.

2.
3.

4.
5.
6.

ซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
(สำนักปลัด)

วงเงินที่จะ รำคำกลำง
ซื้อหรือจ้ำง
5,600.4,550.11,209.-

วิธีซื้อ
หรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

5,600.- เฉพำะเจำะจง บ. ขอนแก่นธุรภัณฑ์ (1995)
จำกัด/ 5,600.- บำท
4,550.“
ร้ำนนครพลอุปกรณ์ไฟฟ้ำ/
4,550.- บำท
11,209.“
บ. เอ็ม เจ เค กรุ๊ป จำกัด/
11,209.- บำท

6,500.-

6,500.-

“

600.-

600.-

“

2,220.-

2,220.-

“

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่ กลงซื้อหรือจ้ำง
บ. ขอนแก่นธุรภัณฑ์ (1995)
จำกัด/ 5,600.- บำท
ร้ำนนครพลอุปกรณ์ไฟฟ้ำ/
4,550.- บำท
บ. เอ็ม เจ เค กรุ๊ป จำกัด/
11,209.- บำท

เลขที่และวันที่
เหตุผลที่คัดเลือก
ของสัญญำหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง
- มีคุณสมบัติตำมที่ 29/2563
อบต. กำหนด
ลว. 6 ม.ค. 63
“
30/2563
ลว. 8 ม.ค. 63
“
32/2563
ลว. 10 ม.ค. 63

ร้ำน เมืองพล ไอที เซ็นเตอร์/
6,500.- บำท
ร้ำนน้ำดื่มสุขสันต์/600.- บำท

ร้ำน เมืองพล ไอที เซ็นเตอร์/
6,500.- บำท
ร้ำนน้ำดื่มสุขสันต์/600.- บำท

“

บ. อิสระซัพพลำย จำกัด/
2,220.- บำท

บ. อิสระซัพพลำย จำกัด/
2,220.- บำท

“

“

33/2563
ลว. 21 ม.ค. 63
34/2563
ลว. 23 ม.ค. 63
35/2563
ลว. 30 ม.ค. 63
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องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่ อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น
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ที่

งำนจัดซื้อหรือจัดจ้ำง

7.

จ้ำงเหมำก่อสร้ำงท่อเหลี่ยม
คสล. ลำห้วยหลักด่ำน
บ้ำนโนนหอม หมู่ที่ 8
จ้ำงเหมำก่อสร้ำงแบริเออร์
บ้ำนเพ็กใหญ่ หมู่ที่ 5

393,000.-

393,000.- เฉพำะเจำะจง หจก. บูระพันธ์ก่อสร้ำง/
390,000.- บำท

หจก. บูระพันธ์ก่อสร้ำง/
390,000.- บำท

156,000.-

155,000.-

“

หจก. คู่ขวัญกำรโยธำ/
153,000.- บำท

หจก. คู่ขวัญกำรโยธำ/
153,000.- บำท

“

สัญญำ 22/2563
ลว. 30 ม.ค. 63

จ้ำงเหมำก่อสร้ำงธนำคำรน้ำ
ใต้ดินข้ำงถนน บ้ำนทุง่ แค
หมู่ที่ 9
จ้ำงเหมำก่อสร้ำงรำวเหล็ก
กันตกท่อเหลี่ยม คสล.
บ้ำนยำนำง หมู่ที่ 2

80,000.-

80,000.-

“

หจก. คู่ขวัญกำรโยธำ/
79,000.- บำท

หจก. คู่ขวัญกำรโยธำ/
79,000.- บำท

“

สัญญำ 23/2563
ลว. 30 ม.ค. 63

25,000.-

25,000.-

“

หจก. คู่ขวัญกำรโยธำ/
24,500.- บำท

หจก. คู่ขวัญกำรโยธำ/
24,500.- บำท

“

สัญญำ 24/2563
ลว. 30 ม.ค. 63

8.

9.

10.

วงเงินที่จะ รำคำกลำง
ซื้อหรือจ้ำง

วิธีซื้อ
หรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่ กลงซื้อหรือจ้ำง

เลขที่และวันที่
เหตุผลที่คัดเลือก
ของสัญญำหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง
- มีคุณสมบัติตำมที่ สัญญำ 21/2563
อบต. กำหนด
ลว. 30 ม.ค. 63

