สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2561

แบบ สขร.1

หน่วยงาน/โครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบางเตย
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

1

โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ถนนสายยายพวงโสธราเวช หมู่ที่ 1 ตาบล
บางเตย

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
1,380,000.-

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

e-bidding

1.บริษัท สุวลี จากัด
ราคา 1,550,000.-บาท
2.หจก. ซี ซี เอ็น คอน
สตรัคชั่น ราคา
1,718,600.-บาท
3.หจก.ที พี วิศวกรรมการ
โยธา ราคา 1,800,000.บาท
4. หจก.กระดานชนวน
ราคา 1,633,000.-บาท
5. บจก.เจริญทรัพย์อนันต์
ราคา 1,380,000.-บาท
6. บจก.แสงทองแอสฟัลท์
ติก ก่อสร้าง ราคา
1,575,000.-บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ลงนาม
โดยสังเขป
ในสัญญาหรือข้อตกลง
บจก.พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น
2011 ราคา 1,380,000.-บาท

ราคาต่าสุด

E1/2561 ลว.30 มี.ค.61

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ลงนาม
โดยสังเขป
ในสัญญาหรือข้อตกลง

7. บจก. ฟาร์เธอร์
ราคา 1,575,000.-บาท
8. บจก.ชินาภัค คอนกรีต
ราคา 1,888,600.-บาท
9.บจก.พี เอส ดี คอน
สตรัคชั่น 2011 ราคา
1,380,000.-บาท

(ลงชื่อ)...............................................................เจ้าหน้าที่
(นางสาวกานต์พิชชา นาคเจริญ)

(ลงชื่อ)……………………………………………………หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวอโณทัย ควรประกอบกิจ)

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2561

แบบ

สขร.1
หน่วยงาน/โครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบางเตย
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
1,442,000.-

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

1

โครงการถมดินเตรียมพื้นที่
สาหรับก่อสร้างที่ทาการ อบต.
บางเตย

e-bidding

หจก. ซี ซี เอ็น คอนสตรัคชั่น
ราคา 1,435,000.-บาท

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
เกษมราษฎร์พัฒนา ซอย 1
หมู่ที่ 2 ตาบลบางเตย

2,005,000

e-bidding

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบาง
เตยพัฒนา หมู่ที่ 6 ตาบล
บางเตย

1,063,000

สอบราคา

1. หจก.ซี ซี เอ็น คอน
สตรัคชั่น ราคา
1,435,000.-บาท
2. หจก.กระดาน
ชนวน
ราคา
1,442,000.-บาท
1.หจก.ซี ซี เอ็น คอน
สตรัคชั่น ราคา
2,000,000.-บาท
2. บจก.จ.เจริญทรัพย์อนันต์
ราคา 2,005,896.70 บาท
1.หจก.ดนยาการโยธา
ราคา 1,064,308.-บาท
2. หจก.ซี ซี เอ็น คอน
สตรัคชั่น ราคา
1,060,500.-บาท

2

3

1. หจก. ซี ซี เอ็น คอน
สตรัคชั่น ราคา
2,000,000.-บาท
หจก.ซี ซี เอ็น คอนสตรัคชั่น
ราคา 1,060,500.-บาท

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ลงนามใน
คัดเลือก
สัญญาหรือข้อตกลง
โดยสังเขป
ราคาต่าสุด E2/2561 ลว17 เม.ย.61

ราคาต่าสุด E3/2561 ลว.27 เม.ย.61

ราคาต่าสุด 1/2561 ลว.17 เม.ย.61

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

4.

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพ็ง
พานิช หมู่ที่ 4 ตาบลบางเตย

5

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
สมบูรณ์ทรัพย์ หมู่ที่ 4 ตาบล
บางเตย

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
1,207,000

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

สอบราคา

594,000

สอบราคา

1.หจก.ซี ซี เอ็น คอน
สตรัคชั่น ราคา
1,207,000.-บาท
2.หจก.ดนยาการโยธา ราคา
1,207,189.-บาท
3.หจก.ชุนหลีแปดริ้ว ราคา
1,205,000.-บาท
1. หจก.ดนยาการ
โยธา ราคา
595,271.-บาท
2. หจก.ซี ซี เอ็น คอน
สตรัคชั่น ราคา
592,000.-บาท

(ลงชื่อ)...............................................................เจ้าหน้าที่
(นางสาวกานต์พิชชา นาคเจริญ)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
หจก.ชุนหลีแปดริ้ว ราคา
1,205,000.-บาท

หจก. ซี ซี เอ็น คอนสตรัคชั่น
ราคา 592,000.-บาท

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ลงนามใน
คัดเลือก
สัญญาหรือข้อตกลง
โดยสังเขป
ราคาต่าสุด 3/2561 ลว.20 เม.ย.61

ราคาต่าสุด 2/2561 ลว. 17 เม.ย.61

(ลงชื่อ)……………………………………………………หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางกุลธิดา ศิริปุณย์)

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2561

แบบ

สขร.1

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

1.

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
แพรกอ้ายพร้อพัฒนา หมู่ที่
12 ตาบลบางเตย

2.

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
ประสามิตร ซอย 2 (บ้าน
ผู้ใหญ่เสน่ห์ นฤภัย) หมู่ที่ 8
ตาบลบางเตย

หน่วยงาน/โครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบางเตย
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
วงเงิน
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ลงนาม
งบประมาณ
เสนอ
โดยสังเขป
ในสัญญาหรือ
(ราคากลาง)
ข้อตกลง
1,010,000.สอบราคา
1. หจก.ชุนหลี
หจก.ชุนหลีแปดริ้ว ราคา
ราคาต่าสุด
4/2561 ลว. 7 ส.ค.61
แปดริ้ว ราคา 1,007,000.-บาท
1,007,000.บาท
2. หจก. ซี ซี เอ็น
คอนสตรัคชั่น
ราคา
1,010,000.บาท
2,813,000.สอบราคา
1. หจก.ชุนหลีแปดริ้ว
หจก.ชุนหลีแปดริ้ว
ราคาต่าสุด
5/2561 ลว. 7 ส.ค.61
ราคา 1,267,000.ราคา 1,267,000.บาท
บาท
2. หจก.ซี ซี เอ็น คอน
สตรัคชั่น ราคา
1,270,000.-บาท
3. หจก.กระดาน
ชนวน ราคา

ลาดับที่
3

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
แพรกอ้ายพร้อ ซอยตาแจ่ม
หมู่ที่ 12 ตาบลบางเตย

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
538,000.-

วิธีซื้อ/จ้าง
สอบราคา

(ลงชื่อ)...............................................................เจ้าหน้าที่
(นางสาวกานต์พิชชา นาคเจริญ)

1,270,000.-บาท
ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ลงนาม
โดยสังเขป
ในสัญญาหรือ
ข้อตกลง
1.หจก.ชุนหลี หจก. ซี ซี เอ็น คอนสตรัคชั่น
ราคาต่าสุด
6/2561 ลว.14 ส.ค.61
แปดริ้ว ราคา ราคา 537,000.-บาท
538,000.บาท
2. หจก.ซี ซี
เอ็น
คอน
สตรัคชั่น ราคา
537,000.บาท

(ลงชื่อ)……………………………………………………หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางกุลธิดา ศิริปุณย์)

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2561

แบบ

สขร.1
หน่วยงาน/โครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบางเตย
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

1

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
บางเตยพัฒนา หมู่ที่ 8
(เชื่อมหมู่ที่ 10) ตาบลบาง
เตย

2

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม ซอยหลวง
นคร หมู่ที่ 5 ตาบลบางเตย

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
2,813,000.-

วิธีซื้อ/จ้าง

1,113,000.-

e-bidding

e-bidding

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ลงนาม
คัดเลือก ในสัญญาหรือข้อตกลง
โดยสังเขป
ราคาต่าสุด E4/2561 ลว.3 ก.ย.61

1. หจก.ซี ซี เอ็น คอน หจก. ซี ซี เอ็น คอน
สตรัคชั่น
ราคา สตรัคชั่น ราคา 2,808,800.2,808,800.-บาท
บาท
2. บจก. เอส.ที.(1990)
ราคา 2,813,000.บาท
1. หจก.ซี ซี เอ็น
หจก.ซี ซี เอ็น คอน ราคาต่าสุด E5/2561 ลว.12 ก.ย.61
คอนสครัคชั่น ราคา
สตรัคชัน่ ราคา
1,110,000.-บาท
1,110,000.-บาท
2. หจก.ดนยา การโยธา
ราคา 1,035,000.-บาท
3. บจก. ส.พูลสวัสดิ์ กรุ๊ป
ราคา 1,113,000.-บาท

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

3

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
เกษมราษฎร์พัฒนา ซอย 4
(ซอยเกษมสุข) หมู่ที่ 13
ตาบลบางเตย

4

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
บางเตยพัฒนา ซอย 6 หมู่
ที่ 7 ตาบลบางเตย

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
1,065,000.-

วิธีซื้อ/จ้าง

604,000.-

e-bidding

e-bidding

(ลงชื่อ)...............................................................เจ้าหน้าที่
(นางสาวกานต์พิชชา นาคเจริญ)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ลงนาม
คัดเลือก ในสัญญาหรือข้อตกลง
โดยสังเขป
ราคาต่าสุด E6/2561 ลว.13 ก.ย.61

1. หจก.ซี ซี เอ็น หจก. ซี ซี เอ็น คอน
คอนสรัคชั่น ราคา สตรัคชั่น ราคา 1,063,000.1,063,000.-บาท
บาท
2. บจก.ส.พูลสวัสดิ์
กรุ๊ป
ราคา
1,065,000.-บาท
1. หจก.ชุนหลีแปดริ้ว ราคา
หจก.ซี ซี เอ็น คอน ราคาต่าสุด E7/2561 ลว.13 ก.ย.61
600,000.-บาท
สตรัคชัน่ ราคา
2. บจก.สงวนการโยธา
563,000.-บาท
(1996) ราคา
610,000.-บาท
3. หจก. ซี ซี เอ็น คอน
สตรัคชั่น ราคา
563,000.-บาท

(ลงชื่อ)……………………………………………………หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางกุลธิดา ศิริปุณย์)

