ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง
เรื่อง ประกาศสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง แบบ สขร. 1
ประจาเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
…………………………………………………………………………..……….
อ้างถึงคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ได้อาศัยอานาจตามมาตรา 9 (8) แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ. ศ. 2540 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร
ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 และให้มีประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ลงวันที่ 16 มกราคม 2558 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทราบ
ถือปฏิบัติ โดยสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆ เดือนให้มีรายละเอียด
เกี่ยวกับงานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือการจ้าง เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ นั้น
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง จึงขอประกาศสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์กาบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง แบบ สขร. 1 ประจาเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 จานวน 15 รายการ
รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 304,194.22 บาท ( - สามแสนสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทยี่สิบสองสตางค์ - )
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ จึงประกาศเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ. วันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

(นายญวน ปานาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง

แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
ลาดับ
งานทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้าง
ที่
1 เช่าเครือ่ งถ่ายเอกสาร จานวน 1 เครือ่ ง
ประจาเดือน มิถนุ ายน 2561

หน้า 1
วงเงินทีจ่ ะ
รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
ซื้อหรือจ้าง
ราคาทีเ่ สนอ
ราคาทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
สัญญาหรือข้อตกลงใน
2,000.00
เฉพาะเจาะจง ร้านศรัณย์ โอ เอ เซ็นเตอร์ ร้านศรัณย์ โอ เอ เซ็นเตอร์ เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง สัญญาเช่าเลขที่ 8/61
เสนอราคา 2,000.เสนอราคา 2,000.ลงวันที่ 01/05/61

2 จ้างเหมาซ่อมแซมบารุงรักษาพร้อมตรวจ
เช็คเครือ่ งปรับอากาศ

8,300.00

-

เฉพาะเจาะจง ร้านอู๋เจริญแอร์ เซอร์วิส
เสนอราคา 8,300.-

ร้านอู๋เจริญแอร์ เซอร์วิส
เสนอราคา 8,300.-

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง ใบสั่งจ้างเลขที่ 70/61
และอยู่ในพื้นที่
ลงวันที่ 06/06/61

3 จ้างเหมาจัดทาอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

2,000.00

-

เฉพาะเจาะจง นางบุญมา คณทา
เสนอราคา 2,000.-

นางบุญมา คณทา
เสนอราคา 2,000.-

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง ใบสั่งจ้างเลขที่ 71/61
และอยู่ในพื้นที่
ลงวันที่ 14/06/61

4 จัดซื้อยางรถยนต์ ขนาด P245 R16 พร้อม
ตั้งศูนย์ถว่ งล้อ จานวน 4 เส้น

18,800.00

-

เฉพาะเจาะจง หจก. ท.การยาง
เสนอราคา 18,800.-

หจก. ท.การยาง
เสนอราคา 18,800.-

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 25/61

5 จ้างเหมาจัดทาอาหารและเครือ่ งดื่ม
โครงการอนุรักษืฟนื้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ

6,000.00

-

เฉพาะเจาะจง นางบุญมา คณทา
เสนอราคา 6,000.-

นางบุญมา คณทา
เสนอราคา 6,000.-

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง ใบสั่งจ้างเลขที่ 72/61
และอยู่ในพื้นที่
ลงวันที่ 15/06/61

6 จ้างเหมาจัดทาอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
โครงการอนุรักษืฟนื้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ

2,000.00

-

เฉพาะเจาะจง นางบุญมา คณทา
เสนอราคา 2,000.-

นางบุญมา คณทา
เสนอราคา 2,000.-

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง ใบสั่งจ้างเลขที่ 73/61
และอยู่ในพื้นที่
ลงวันที่ 15/06/61

7 จ้างเหมาจัดทาอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
โครงการอนุรักษืฟนื้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ

1,350.00

-

เฉพาะเจาะจง ร้านโฟโต้อาร์ตกราฟฟิก
เสนอราคา 1,350.-

ร้านโฟโต้อาร์ตกราฟฟิก
เสนอราคา 1,350.-

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง ใบสั่งจ้างเลขที่ 74/61
และอยู่ในพื้นที่
ลงวันที่ 15/06/61

ลงวันที่ 14/06/61

แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
ลาดับ
งานทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้าง
ที่
8 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง
เครือ่ งคอมฯและเครือ่ งพิมพ์ฯ
9 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สานักปลัด
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครือ่ ง

วงเงินทีจ่ ะ
รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
ซื้อหรือจ้าง
ราคาทีเ่ สนอ
24,500.00
เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเซอร์วิส
เสนอราคา 24,500.-

หน้า 2
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
ราคาทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
สัญญาหรือข้อตกลงใน
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง สัญญาซื้อเลขที่ 1/61
ร้านคอมเซอร์วิส
และอยู่ในพื้นที่
เสนอราคา 24,500.ลงวันที่ 21/06/61

31,800.00

-

เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเซอร์วิส
เสนอราคา 31,800.-

ร้านคอมเซอร์วิส
เสนอราคา 31,800.-

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง สัญญาซื้อเลขที่ 2/61
และอยู่ในพื้นที่
ลงวันที่ 21/06/61

7,700.00

-

เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเซอร์วิส
เสนอราคา 7,700.-

ร้านคอมเซอร์วิส
เสนอราคา 7,700.-

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง สัญญาซื้อเลขที่ 3/61
และอยู่ในพื้นที่
ลงวันที่ 21/06/61

10,200.00

-

เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเซอร์วิส
เสนอราคา 10,200.-

ร้านคอมเซอร์วิส
เสนอราคา 10,200.-

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง สัญญาซื้อเลขที่ 4/61
และอยู่ในพื้นที่
ลงวันที่ 21/06/61

12 จัดซื้อวัสดุสานักงานตรายาง กองคลัง
จานวน 4 รายการ

860.00

-

เฉพาะเจาะจง ร้านโอเคสเตชั่น
เสนอราคา 860.-

ร้านโอเคสเตชั่น
เสนอราคา 860.-

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 26/61
และอยู่ในพื้นที่
ลงวันที่ 25/06/61

13 จ้างเหมาจัดทาอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
รับรองการประชุมสภา สมัยวิสามัญ 1/61

625.00

-

เฉพาะเจาะจง นางจิราวรรณ สุขยืน
เสนอราคา 625.-

นางจิราวรรณ สุขยืน
เสนอราคา 625.-

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง ใบสั่งจ้างเลขที่ 75/61
และอยู่ในพื้นที่
ลงวันที่ 27/06/61

14 จัดซื้อวัสดุ (นม) โรงเรียน เดือนกรกฎาคม
2561 - กันยายน 2561

184,805.88

-

เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์
เสนอราคา 184,805.88

บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์
เสนอราคา 184,805.88

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง สัญญาซื้อขายที่ 9/61

10 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง
เครือ่ งพิมพ์คอมพิวเตอร์
11 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ
เครือ่ งพิมพ์ฯ และเครือ่ งสารองไฟ

ลงวันที่ 27/06/61

แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
ลาดับ
งานทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้าง
ที่
15 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครือ่ งรถตู้
หมายเลขทะเบียน นข 1578

รวมเป็นจานวนเงินทัง้ สิ้น

วงเงินทีจ่ ะ
รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
ซื้อหรือจ้าง
ราคาทีเ่ สนอ
3,253.34
เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า (สาขาบ้านไร่)
เสนอราคา 3,253.34.-

304,194.22

ลงชื่อ..................................................................ผู้จัดทา
(นางสาวขวัญใจ พิมพขันธ์)
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน

หน้า 3
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
ราคาทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
สัญญาหรือข้อตกลงใน
บ.โตโยต้า (สาขาบ้านไร่) เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง ใบสั่งจ้างเลขที่ 75/61
และอยู่ในพื้นที่
เสนอราคา 3,253.34.ลงวันที่ 28/06/61

บาท

ลงชื่อ..................................................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวยุภาภรณ์ ชวดเปีย)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง

