(สําเนาคูฉบับ)
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทุงบุหลัง
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๙
-------------------------------------ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของทางราชการ เรื่องกําหนดใหขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได
ตามมาตรา ๙(๘) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ นั้น
องคการบริหารสวนตําบลทุงบุหลังจึงขอประกาศผลการจัดซื้อจัดจางประจําเดือน กันยายน
๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นายชัยยา ฤทธิ์เดช)
นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงบุหลัง

แบบ สขร.๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
องคการบริหารสวนตําบลทุงบุหลัง อําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
- บ.แจคซิวอิ้ง
(ประเทศไทย) จํากัด
(๘๖,๖๗๐.-)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป
เปนผูมี
คุณสมบัติ
ถูกตอง
ครบถวนและ
เสนอราคา
ต่ําสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
สัญญาซื้อขาย
๘/๒๕๕๙
ลว. ๑๔ ก.ย. ๕๙

๑

จัดซื้อโตะและเกาอี้นักเรียน
ระดับอนุบาล จํานวน ๖๐ ชุด
(กองการศึกษาฯ)

๙๐,๐๐๐.-

๘๖,๖๗๐.-

ตกลงราคา

- บ.แจคซิวอิ้ง
(ประเทศไทย) จํากัด
(๘๖,๖๗๐.-)
- บ.ตรังไมยางพารา จํากัด
(๘๘,๘๐๐.-)

๒

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
(สํานักปลัด)

๔,๙๕๐.-

๔,๙๕๐.-

ตกลงราคา

- รานเลิศชัยโอเอ
(๔,๙๕๐.-)

- รานเลิศชัยโอเอ
(๔,๙๕๐.-)

เสนอราคา
เพียงรานเดียว

ใบสั่งซื้อ
๙๕/๒๕๕๙
ลว. ๑๐ ก.ย. ๕๙

๓

จัดซื้อวัสดุอุปกรณตามโครงการ
ปรับปรุงทัศนียภาพตําบล
ทุงบุหลัง
(กองสาธารณสุขฯ)

๙๔,๒๕๐.-

๙๔,๒๕๐.-

ตกลงราคา

- รานลานบินออคิด
(๙๔,๒๕๐.-)
- รานละงู พันธุไม
(๑๑๓,๘๕๐)
- รานตรังสหพันธุไม
(๙๕,๘๕๐)

- รานลานบินออคิด
(๙๔,๒๕๐.-)

เปนผูมี
คุณสมบัติ
ถูกตอง
ครบถวนและ
เสนอราคา
ต่ําสุด

ใบสั่งซื้อ
๙๖/๒๕๕๙
ลว. ๑๔ ก.ย. ๕๙

๔

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนสง
(สํานักปลัด)

๖,๐๐๐.-

๖,๐๐๐.-

ตกลงราคา

- หจก.ดิยางยนต สตูล
(๖,๐๐๐.-)

- หจก.ดิยางยนต สตูล
(๖,๐๐๐.-)

เสนอราคา
เพียงรานเดียว

ใบสั่งซื้อ
๙๗/๒๕๕๙
ลว. ๑๖ ก.ย. ๕๙

๕

จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว
(กองการศึกษาฯ)

๑๒,๐๓๕.-

๑๒,๐๓๕.-

ตกลงราคา

- รานแม็กมินิมารท
(๑๒,๐๓๕.-)

- รานแม็กมินิมารท
(๑๒,๐๓๕.-)

เสนอราคา
เพียงรานเดียว

ใบสั่งซื้อ
๙๘/๒๕๕๙
ลว. ๒๑ ก.ย. ๕๙

๖

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน
โตะและเกาอี้สํานักงาน
(กองการศึกษาฯ)

๒,๓๒๑.-

๒,๓๒๑.-

ตกลงราคา

- รานจุฬาเฟอรนิเจอร
(๑๒,๘๐๐.-)
- รานกําแพงเฟอรนิเจอร
(๑๙,๔๐๐.-)
- รานรวมศิลปเฟอรนิเจอร
เซ็นเตอร
(๑๒,๙๘๐.-)

- รานจุฬาเฟอรนิเจอร
(๑๒,๘๐๐.-)

เปนผูมี
คุณสมบัติ
ถูกตอง
ครบถวนและ
เสนอราคา
ต่ําสุด

ใบสั่งซื้อ
๙๙/๒๕๕๙
ลว. ๒๒ ก.ย. ๕๙

๗

จัดซื้อวัสดุการเกษตร
(กองสาธารณสุขฯ)

๑,๙๘๐.-

๑,๙๘๐.-

ตกลงราคา

- รานนัสเจริญภัณฑ
(๑,๙๘๐.-)

- รานนัสเจริญภัณฑ
(๑,๙๘๐.-)

เสนอราคา
เพียงรานเดียว

ใบสั่งซื้อ
๑๐๐/๒๕๕๙
ลว. ๒๒ ก.ย. ๕๙

๘

จัดซื้อวัสดุการเกษตร
(กองสาธารณสุขฯ)

๘,๐๐๐.-

๘,๐๐๐.-

ตกลงราคา

- รานลานบินออคิด
(๘,๐๐๐.-)

- รานลานบินออคิด
(๘,๐๐๐.-)

ราคาที่ได
จัดจางภายใน
ระยะเวลา ๒
ปงบประมาณ

ใบสั่งซื้อ
๑๐๑/๒๕๕๙
ลว. ๒๒ ก.ย. ๕๙

๙

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
(กองสาธารณสุขฯ)

๗,๙๐๐.-

๗,๙๐๐.-

ตกลงราคา

- บริษัทนายนคอม จํากัด
(๗,๙๐๐.-)

- บริษัทนายนคอม
จํากัด
(๗,๙๐๐.-)

ตามราคาและ
คุณลักษณะ
พื้นฐาน
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
ป ๕๙

ใบสั่งซื้อ
๑๐๒/๒๕๕๙
ลว. ๒๒ ก.ย. ๕๙

๑๐ จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนสง
(สํานักปลัด)

๒๑,๒๐๐.-

๒๑,๒๐๐.-

ตกลงราคา

- รานดิยางยนต สตูล
(๒๑,๒๐๐.-)

- รานดิยางยนต สตูล
(๒๑,๒๐๐.-)

เสนอราคา
เพียงรานเดียว

ใบสั่งซื้อ
๑๐๓/๒๕๕๙
ลว. ๒๗ ก.ย. ๕๙

๑๑ จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ
(กองชาง)

๑๒๖,๒๗๒.-

๑๒๖,๒๗๒.-

ตกลงราคา

- รานนัสเจริญภัณฑ
(๑๒๖,๒๗๒.-)
- หจก.สตูลนานาวัสดุ
(๑๒๗,๗๐๗.-)

- รานนัสเจริญภัณฑ
(๑๒๖,๒๗๒.-)

เปนผูมี
คุณสมบัติ
ถูกตอง
ครบถวนและ
เสนอราคา
ต่ําสุด

ใบสั่งซื้อ
๑๐๔/๒๕๕๙
ลว. ๒๘ ก.ย. ๕๙

๑๒ จัดซื้อหินผุพรอมเกลี่ยแตง
จํานวน ๓๐ ลบ.ม.
(กองชาง)

๖,๐๐๐.-

๖,๐๐๐.-

ตกลงราคา

- นายสมศักดิ์ แกวมณี
(๖,๐๐๐.-)
- รานเอกชัยคาวัสดุ
(๖,๔๕๐.-)

- นายสมศักดิ์ แกวมณี
(๖,๐๐๐.-)

เปนผูมี
คุณสมบัติ
ถูกตอง
ครบถวนและ
เสนอราคา
ต่ําสุด

ใบสั่งซื้อ
๑๐๕/๒๕๕๙
ลว. ๒๘ ก.ย. ๕๙

๑๓ โครงการแกไขปญหาการระบาย
น้ําภายในตําบลทุงบุหลัง หมู ๒
บานทุงสะโบะ
(กองชาง)

๓๐,๐๐๐.-

๒๗,๐๐๐.-

ตกลงราคา

- วัชรินทรการชาง
(๒๗,๐๐๐.-)

- วัชรินทรการชาง
(๒๗,๐๐๐.-)

เสนอราคา
เพียงรายเดียว

สัญญาจาง
๑๐/๒๕๕๙
ลว. ๑๕ ก.ย. ๕๙

๑๔ จัดจางซอมแซมคอมพิวเตอร
(สํานักปลัด)

๑,๒๐๐.-

๑,๒๐๐.-

ตกลงราคา

- บ.นายนคอม จํากัด
(๑,๒๐๐.-)

- บ.นายนคอม จํากัด
(๑,๒๐๐.-)

เสนอราคา
เพียงรายเดียว

บันทึกตกจาง
๑๔๖/๒๕๕๙
ลว. ๑ ก.ย. ๕๙

๑๕ จัดจางซอมแซมพัดลมติด
ฝาผนัง
(กองการศึกษาฯ)

๑,๐๐๐.-

๑,๐๐๐.-

ตกลงราคา

- รานสมศักดิ์แอร
(๑,๐๐๐.-)

- รานสมศักดิ์แอร
(๑,๐๐๐.-)

เสนอราคา
เพียงรายเดียว

บันทึกตกลงจาง
๑๔๗/๒๕๕๙
ลว. ๑ ก.ย. ๒๕๕๙

๑๖ จัดจางซอมแซมรถกูชีพ
อบต.ทุงบุหลัง (สาธารณสุขฯ)

๑๔,๔๓๔.๓๐

๑๔,๔๓๔.๓๐

- รานไฮ – ไฟ
คารออดิโอสตูล
(๑๔,๔๓๔.๓๐)

เสนอราคา
เพียงรานเดียว

บันทึกตกลงจาง
๑๔๙/๒๕๕๙
ลว. ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๙

๑๗ จัดเหมาแรงงานตามโครงการ
ปรับปรุงทัศนียภาพตําบล
ทุงบุหลัง เปนจํานวน ๑๐ วัน
(สาธารณสุขฯ)

๓,๐๐๐.-

๓,๐๐๐.-

ตกลงราคา

- นายชม หมีนโยธา
(๓,๐๐๐.-)

ตามบันทึก
ขอความของ
กอง
สาธารณสุขฯ

บันทึกตกลงจาง
๑๕๐/๒๕๕๙
ลว. ๑๙ ก.ย. ๕๙

๑๘ จัดเหมาแรงงานตามโครงการ
ปรับปรุงทัศนียภาพตําบล
ทุงบุหลัง เปนจํานวน ๑๐ วัน
(สาธารณสุขฯ)

๓,๐๐๐.-

๓,๐๐๐.-

ตกลงราคา

- นายสรศักดิ์ หมีนโยธา - นายสรศักดิ์ หมีนโยธา ตามบันทึก
(๓,๐๐๐.-)
(๓,๐๐๐.-)
ขอความของ
กอง
สาธารณสุขฯ

บันทึกตกลงจาง
๑๕๑/๒๕๕๙
ลว. ๑๙ ก.ย. ๕๙

ตกลงราคา - รานไฮ – ไฟ คารออดิโอ
สตูล
(๑๔,๔๓๔.๓๐)
- นายชม หมีนโยธา
(๓,๐๐๐.-)

๑๙ จัดเหมาแรงงานตามโครงการ
ปรับปรุงทัศนียภาพตําบล
ทุงบุหลัง เปนจํานวน ๑๐ วัน
(สาธารณสุขฯ)

๓,๐๐๐.-

๓,๐๐๐.-

ตกลงราคา

- นายชาติชาย ตรีโกบ
(๓,๐๐๐.-)

- นายชาติชาย ตรีโกบ
(๓,๐๐๐.-)

ตามบันทึก
ขอความของ
กอง
สาธารณสุขฯ

บันทึกตกลงจาง
๑๕๒/๒๕๕๙
ลว. ๑๙ ก.ย. ๕๙

๒๐ จัดจางซอมแซมรถยนต
สวนกลาง หมายเลขทะเบียน
กค ๑๖๗๔ สตูล
(สํานักปลัด)

๒,๗๖๐.-

๒,๗๖๐.-

ตกลงราคา

- รานสหโชคชัยยนต
(๒,๗๖๐.-)

- รานสหโชคชัยยนต
(๒,๗๖๐.-)

เสนอราคา
เพียงรานเดียว

บันทึกตกลงจาง
๑๕๓/๒๕๕๙
ลว. ๒๖ ก.ย. ๕๙

๒๑ จัดจางทําราวเหล็กตากผาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๔ อัน
(กองการศึกษาฯ)

๖,๓๐๐.-

๖,๓๐๐.-

ตกลงราคา

- นางอัจฉราวรรณ
สงดวง
(๖,๓๐๐.-)
- นายเอกบวร
จุนณศักดิ์ศรี
(๗,๓๐๐.-)
- นายกิตติพัน
จึงสุขประเสริฐ
(๖,๘๐๐.-)

- นางอัจฉราวรรณ
สงดวง
(๖,๓๐๐.-)

เปนผูมี
คุณสมบัติ
ถูกตอง
ครบถวนและ
เสนอราคา
ต่ําสุด

บันทึกตกลงจาง
๑๕๔/๒๕๕๙
ลว. ๒๖ ก.ย. ๕๙

ลงชื่อ

(นางสาวปทมา รักนุย)
ตําแหนง เจาหนาที่พัสดุ

ลงชื่อ

ผูรายงาน

(นายสมบัติ สิทธิชัย)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงบุหลัง

