สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2563
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำย่ำ
ลำดับที่

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

1

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วงเงินที่จะ
ซื้อ/จ้ำง
38,725

2

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

105,750

เฉพาะเจาะจง

นาท่อม การประปา

3

5,790

เฉพาะเจาะจง

จี เอ็น การค้า

4

วัสดุงานบ้านงานครัว
(กองศึกษาฯ)
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

29,855

เฉพาะเจาะจง พัทลุงอุปกรณ์การแพทย์

5

ใบเสร็จค่าน้้าประปา

9,000

เฉพาะเจาะจง

6

เครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องพิมพ์
หมึกถ่ายเอกสาร

75,500

เฉพาะเจาะจง ร้านลักกี้เน็ตแอนด์เกมส์

7,600

เฉพาะเจาะจง

ร้านสมาร์ท ออฟฟิต
แอนด์ เซอร์วิส

ซ่อมมอเตอร์ประปาและ
ซ่อมตูค้ มุ ไฟระบบประปา
เช่าเต็นท์โครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิ หตุทางถนนฯ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายทุ่งนา-ศาลาเคง หมู่ที่ 2

17,400

เฉพาะเจาะจง

ว.มอร์เตอร์

7,700

เฉพาะเจาะจง

นายเที่ยง ชุมคล้าย

316,000

เฉพาะเจาะจง

พรปิติ

7

8
9
10

รำคำกลำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ
เฉพาะเจาะจง หจก.สังไลท์ตงิ้ แอนด์
อิควิป เมนท์
วิธีซื้อ/จ้ำง

นางนภัสกร เสนพริก

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
รำคำ
โดยสังเขป
ใบสั่งซื้อ/จ้ำง
ผูเ้ สนอราคาที่
2/12/2563
หจก.สังไลท์ตงิ้ แอนด์
ได้รับการอนุมัติ
บซ.15/2564
อิควิป เมนท์
38,725
นาท่อม การประปา
ผูเ้ สนอราคาที่
7/12/2563
ได้รับการอนุมัติ
105,750
บซ.17/2564
ผูเ้ สนอราคาที่
8/12/2563
จี เอ็น การค้า
ได้รับการอนุมัติ
5,790
บซ.20/2564
8/12/2563
พัทลุงอุปกรณ์การแพทย์ ผูเ้ สนอราคาที่
ได้รับการอนุมัติ
29,855
บซ.21/2564
ผูเ้ สนอราคาที่
18/12/2563
นางนภัสกร เสนพริก
ได้รับการอนุมัติ
9,000
บซ.23/2564
ผูเ้ สนอราคาที่
29/12/2563
ร้านลักกี้เน็ตแอนด์เกมส์
ได้รับการอนุมัติ
75,500
บซ.28/2564
ผูเ้ สนอราคาที่
29/12/2563
ร้านสมาร์ท ออฟฟิต
ได้รับการอนุมัติ
บซ.29/2564
แอนด์ เซอร์วิส
7,600
ผูเ้ สนอราคาที่
18/12/2563
ว.มอร์เตอร์
ได้รับการอนุมัติ
17,400
บจ.25/2564
ผูเ้ สนอราคาที่
24/12/2563
นายเที่ยง ชุมคล้าย
ได้รับการอนุมัติ
7,700
บจ.27/2564
พรปิติ
ไม่เกินวงเงิน
16/12/2563
งบประมาณและ
316,000
สญ.จ.4/2564
ราคากลาง

ลำดับที่

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

11

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายวังงาย-โหล๊ะยวน หมู่ที่ 3

วงเงินที่จะ
ซื้อ/จ้ำง
350,000

รำคำกลำง

วิธีซื้อ/จ้ำง
เฉพาะเจาะจง

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ
พรปิติ

12

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
9,386,000 9,338,223.09 ประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด
สาย สอ.โหล๊ะเร็ด-สีแ่ ยกครูแป้น
สิงหา20
หมู่ที่ 3 บ้านม่วง
9,386,000
2. ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด
เรืองแก้วการก่อสร้าง
9,330,102
13
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
4,410,000 4,383,298.44 ประกวดราคา 1. หจก. ชอบเจริญ
กิจการโยธา
สายหนองไม้แก่น - ศูนย์เพาะช้า
กล้าไม้ หมู่ที่ 6 บ้านเขาย่า
4,400,000
2. ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด
เรืองแก้วการก่อสร้าง
4,377,872
3. ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด
พัชรากร การก่อสร้าง
4,400,000
14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 403,000
เฉพาะเจาะจง
พรปิติ
ซอยทางเข้าประปา หมู่ที่ 10

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำ
พรปิติ
350,000
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด
เรืองแก้วการก่อสร้าง
9,330,102

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
โดยสังเขป
ใบสั่งซื้อ/จ้ำง
ไม่เกินวงเงิน
16/12/2563
งบประมาณและ
สญ.จ.5/2564
ราคากลาง
ผูช้ นะการเสนอ
17/12/2563
ราคา
สญ.จ.6/2564

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด
เรืองแก้วการก่อสร้าง
4,377,872

ผูช้ นะการเสนอ
ราคา

17/12/2563
สญ.จ.7/2564

พรปิติ
403,000

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและ
ราคากลาง
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและ
ราคากลาง
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและ
ราคากลาง

18/12/2563
สญ.จ.8/2564

15

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
สะพานยาง-หูหนาน หมู่ที่ 10

178,000

เฉพาะเจาะจง

พรปิติ

พรปิติ
178,000

16

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายควนดินแดง-หนองไอ้เรือ
หมู่ที่ 4

402,000

เฉพาะเจาะจง

ร้านทรัพย์เจริญ

ร้านทรัพย์เจริญ
402,000

18/12/2563
สญ.จ.9/2564
21/12/2563
สญ.จ.10/2564

ลำดับที่

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

17

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายวังบาก-สวนป่าชุมชน
หมู่ที่ 6
วางท่อระบายน้้า คสล.พร้อมบ่อ
พัก ริมบ่ถนนสายควนขนุ
อพัก ริมถนนสายน-เขาปู่
ควนขนุน-เขาปู่(๔๑๖๔)

15

วงเงินที่จะ
ซื้อ/จ้ำง
364,000

188,000

รำคำกลำง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
โดยสังเขป
ใบสั่งซื้อ/จ้ำง
เฉพาะเจาะจง
ไม่เกินวงเงิน
22/12/2563
งบประมาณและ
สญ.จ.11/2564
ราคากลาง
เฉพาะเจาะจง หจก.น้องช็อปการก่อสร้าง หจก.น้องช็อปการก่อสร้าง ไม่เกินวงเงิน
30/12/2563
งบประมาณและ
188,000
สญ.จ.12/2564
ราคากลาง
วิธีซื้อ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ
ร้านทรัพย์เจริญ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำ
ร้านทรัพย์เจริญ
364,000

