แบบ สขร.1

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน…มิถุนำยน 2561 (ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561).…..
เทศบำลตำบลแพรกษำ
วันที่ 28 มิถุนำยน 2561
ลำดับ
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง
ที่
1 จัดซื้อเครื่องซ่อมผิวแอสฟัลท์
แบบ Moblie Hot Recycling
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน
1 เครื่อง

วงเงินที่จะ
ซื้อ/จ้ำง
3,500,000

2 จ้ำงเหมำจัดทำวำรเทศบำล
ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 3)

1,000,000

3 จัดซื้อรถยนต์โดยสำร ขนำด 12
ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมำตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ำ 90
กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

1,288,000

4 จัดซื้อโคมไฟถนน LED 150
ดวงโคม

500,000

รำคำกลำง

วิธีซื้อ/จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขและวันที่ของสัญญำ
และรำคำที่เสนอ
ตกลงซื้อ/จ้ำง
โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในกำรซ้อ/จ้ำง
3,500,000 e-bidding 1. บริษทั ศรีพนั ธ์วณิช จำกัด
บริษทั ศรีพนั ธ์วณิช จำกัด
คุณสมบัตถิ ูกต้อง สัญญำซือ้ ขำย เลขที่ 15/2561
เสนอรำคำ 3,500,000.- บำท รำคำที่เสนอ 3,480,000.- บำท
ครบถ้วน
ลงวันที่ 5 มิถุนำยน 2561
2. บริษทั ไอยรำ วิศวกรรม จำกัด
เสนอรำคำ 4,900,000- บำท
994,500 e-bidding 1. บริษทั เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จำกัด
เสนอรำคำ 499,000.- บำท
2. บริษทั แอ๊บโซลูท มังกี้ จำกัด
เสนอรำคำ 631,300- บำท
3. บริษทั ออนป้ำ จำกัด
เสนอรำคำ 950,000.- บำท
4. บริษทั โรงพิมพ์รตนพร จำกัด
คุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วน
1,288,000 e-bidding

499,500

-

เฉพำะ 1. บริษทั พรำว แสง จำกัด
เจำะจง
เสนอรำคำ 499,957.50 บำท

บริษทั เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จำกัด คุณสมบัตถิ ูกต้อง
รำคำที่เสนอ 499,000.- บำท
ครบถ้วน

-

ยกเลิกประกำศฯ

-

-

บริษทั พรำว แสง จำกัด
คุณสมบัตถิ ูกต้อง สัญญำซื้อขำย เลขที่ 16/2561
รำคำที่เสนอ 499,500.- บำท
ครบถ้วน
ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2561

-2ลำดับ
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง
ที่
5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน
21 รำยกำร

วงเงินที่จะ
ซื้อ/จ้ำง
274,000

รำคำกลำง
220,452.10

วิธีซื้อ/จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
เฉพำะ 1. หจก.พระสมุทรพิมพ์ดดี
เจำะจง
เสนอรำคำ 220,000 บำท

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขและวันที่ของสัญญำ
ตกลงซื้อ/จ้ำง
โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในกำรซ้อ/จ้ำง
หจก.พระสมุทรพิมพ์ดดี
คุณสมบัตถิ ูกต้อง สัญญำซือ้ ขำย เลขที่ 17/2561
รำคำที่เสนอ 220,000.- บำท
ครบถ้วน
ลงวันที่ 21 มิถุนำยน 2561

6 จ้ำงเหมำปรับปรุงห้องครัว
ห้องสุขำเดิม เป็นศูนย์กำรเรียนรู้
โรงเรียนแพรกษำวิเทศศึกษำ
(ฝ่ำยอนุบำล) ซอย 8

2,000,000

2,000,000 e-bidding

-

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร

-

7 จ้ำงเหมำปรับปรุงยกระดับพื้น
ลำนหน้ำอำคำร พร้อมระบบ
ระบำยน้ำ โรงเรียนแพรกษำ
วิเทศศึกษำ

1,300,000

1,090,000 e-bidding

-

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร

-

วี.เอส.พำวเวอร์ ซัพลลำย
รำคำที่เสนอ 140,000.- บำท

คุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน

-

8 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน 19 รำยกำร

550,000

142,457

เฉพำะ 1. วี.เอส.พำวเวอร์ ซัพลลำย
เจำะจง
เสนอรำคำ 142,487 บำท

9 จ้ำงเหมำรถบัสปรับอำกำศในศึกษำ
ดูงำนโครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
บุคลำกรเทศบำลตำบลแพรกษำ

270,000

270,000

เฉพำะ
เจำะจง

-

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร

-

10 จ้ำงทำสีอำคำรเรียน ทำสีรั้ว
ด้ำนหน้ำ และทำสีสนำมบำส
โรงเรียนแพรกษำวิเทศศึกษำ
(ฝ่ำยประถม)

350,000

300,000

เฉพำะ
เจำะจง

-

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร

-

