ที่ สห 74402/

ที่ทำกำรองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลทับยำ
12 หมู่ที่ 5 ต.ทับยำ อ.อินทร์บุรี
จ.สิ งห์บุรี 16110
พฤศจิกำยน 2559

เรื่ อง รำยงำนเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมพระรำชบัญญัติขอ้ มูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540
เรี ยน นำยอำเภออินทร์บุรี
อ้ำงถึง หนังสื ออำเภออินทร์ บุรี ที่ มท.0879.11/1400 ลงวันที่ ....../................/..............
สิ่ งที่ส่งมำด้วย แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2559 จำนวน 1 ชุด
ตำมหนังสื ออ้ำงอิง อำเภออินทร์ บุรีให้ทำรำยงำนสรุ ปผลกำรดำเนิ นกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง ในรอบเดือน
ตำมแบบ ( สขร.) ส่ งอำเภอภำยในวันที่ 1 ของทุกเดือน นั้น
องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลทับยำ ขอรำยงำนสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง ในรอบเดือน
ตุลำคม 2559 ตำมรำยละเอียดที่แนบมำพร้อมนี้
จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยธนิสร โนนวิเศษ)
นำยกเทศบำลตำบลทับยำ

ส่ วนกำรคลัง องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลทับยำ
โทร. 0-3654-2290
โทรสำร. 0-3654-2290

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2559
(ชื่อหน่ วยงาน) สานักงานเทศบาลตาบลทับยา อาเภออินทร์ บุรี จังหวัดสิ งห์ บุรี
วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้ าง

ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้ าง

1

โครงกำรปรับปรุ งซ่อมแซมห้องกิจกำรสภำเทศบำลตำบล
ทับยำ หมู่ที่ 5 พร้อมติดตั้งเครื่ องปรับอำกำศขนำดไม่นอ้ ยกว่ำ
30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่ อง และโต๊ะทำงำนพร้อมเก้ำอี้
จำนวน 12 ชุด (ตำมใบปริ มำณงำน ทต.ทับยำ)

165,000.- ตกลงรำคำ น.ส.สิ ริลกั ษณ์ สุ ทธินนั ท์ น.ส.สิ ริลกั ษณ์ สุ ทธินนั ท์ เป็ นผูเ้ สนอรำคำต่ำสุ ด
เสนอรำคำ 165,000.- บำท เสนอรำคำ 165,000.- บำท

2

ค่ำจ้ำงเหมำรถแบ็คโฮขนำดใหญ่ จำนวน 50 ชม. และ
รถแบ็คโฮ ขนำดเล็ก 18 ชม. (โครงกำรป้ องกันช่วยเหลือและ
บรรเทำควำมเดือดร้อน ผูป้ ระสบภัยจำกกำรระบำยน้ ำของ
เขื่อนเจ้ำพระยำ และปริ มำณน้ ำฝนที่ตกอย่ำงต่อเนื่ อง ปี 2560)

65,428.- ตกลงรำคำ นำยกิติกร จันทร์ เกษมสัตย์ นำยกิติกร จันทร์ เกษมสัตย์ เป็ นผูเ้ สนอรำคำต่ำสุ ด
เสนอรำคำ 65,428.- บำท เสนอรำคำ 65,428.- บำท

3

ค่ำจัดซื้ อทรำย จำนวน 150 คิว ๆ ละ383 บำท , กระสอบทรำย
จำนวน 3,200 ใบ ๆ ละ 5 บำท , ลูกรัง 1,194 คิว ๆ ละ 275
บำท , เสำเข็มไม้ยคู ำ ขนำด 6 " จำนวน 50 ท่อน ๆ ละ 350
บำท (โครงกำรป้ องกันช่วยเหลือและบรรเทำควำมเดือดร้อน
ผูป้ ระสบภัยฯปี 2560)

419,300.- ตกลงรำคำ

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคา

แบบ สขร.๑

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสังเขป

ร้ำนเลิศก่อสร้ำง โดย
ร้ำนเลิศก่อสร้ำง โดย เป็ นผูเ้ สนอรำคำต่ำสุ ด
นำยบุญเลิศ พรมมำ
นำยบุญเลิศ พรมมำ
เสนอรำคำ 419,300.- บำท เสนอรำคำ 419,300.- บำท

(ลงชื่อ)..................................................ผูร้ ำยงำน
(นำงจงกล กลิ่นมณฑำ)
ผูอ้ ำนวยกำรกองคลัง
เทศบำลตำบลทับยำ

-2ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้ าง

4

5

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้ าง

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสังเขป

ค่ำจ้ำงเหมำผูกผ้ำขำวดำ โครงกำรถวำยควำมอำลัย แด่
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่วนั ที่
14 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2560 ณ บริ เวณอำคำร
เอนกประสงค์ เทศบำลตำบลทับยำและบริ เวณโดยรอบอำคำร

3,500.- ตกลงรำคำ

นำยณรงค์ ปลีแย้ม
เสนอรำคำ 3,500.- บำท

นำยณรงค์ ปลีแย้ม
เสนอรำคำ 3,500 บำท

เป็ นผูเ้ สนอรำคำต่ำสุ ด

โครงกำรซ่อมแซมถนนดินลงลูกรังข้ำมฝำย ม.9 ขนำดฐำน
กว้ำง 7.00 ม. ผิวจรำจรกว้ำง 5.20 ม. ยำว 6.00 ม. สู ง 4.00 ม.
หรื อ ปริ มำณลูกรังไม่นอ้ ยกว่ำ 202 ลบ.ม. และปูผวิ จรำจร
โดยกำรลงหินคลุกขนำดกว้ำง 5.20 ม. ยำว 30.00 ม. หนำ
0.15 ม. หรื อปริ มำณหิ นคลุกไมน้อยกว่ำ 21.06 ม.

97,600.- ตกลงรำคำ

ร้ำนเลิศก่อสร้ำง โดย นำย
บุญเลิศ พรมมำ
เสนอรำคำ 97,600.- บำท

(ลงชื่อ)..................................................ผูร้ ำยงำน
(นำงจงกล กลิ่นมณฑำ)
ผูอ้ ำนวยกำรกองคลัง
เทศบำลตำบลทับยำ

ร้ำนเลิศก่อสร้ำง โดย นำย เป็ นผูเ้ สนอรำคำต่ำสุ ด
บุญเลิศ พรมมำ
เสนอรำคำ 97,600.- บำท

