ประกาศ เทศบาลตำบลกุดจิก
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564
----------------------------------------------------------------------------ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง
เกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐที่กำหนดใหหนวยงานของรัฐ สรุปผลการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน โดยสำเนาขอมูลที่ลงในระบบ e-GP ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด มาจัดทำสำเนา
ไวในศูนยขอมูลของราชการ เพื่อเปนดัชนีสำหรับการดูของประชาชน นั้น
เทศบาลตำบลกุดจิก ไดจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564
เพื่อ ใหส อดคล อ งและเป นไปตามแผนปฏิ บ ัติก ารจัดซื้อ จัดจางของปง บประมาณ 2565 (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทายประกาศ)
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

(นายภัทรพล บัญชาจารุรัตน)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2564
เทศบาลตําบลกุดจิก อําเภอสุงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564
ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

ที่

1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

1,910,300.00

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

เปนราคาที่เหมาะสม

03/2565

1,786,600.00 ประกวดราคาฯ หจก.โชคดี ทวีทรัพยการโยธา
1,310,000.00

หจก.โชคดี ทวีทรัพยการโยธา

1,310,000.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ

ลว. 3 ธ.ค. 64

ที่กําหนด

2 จัดซื้อครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง)

55,400.00

55,400.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เดอะบิ๊ก ซิสเต็มส
55,400.00

หจก.เดอะบิ๊ก ซิสเต็มส

เปนราคาที่เหมาะสม

55,400.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ

02/2565
ลว. 4 ธ.ค. 64

ที่กําหนด

3 จัดซื้อครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ (หอประชุม)

71,000.00

71,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เดอะบิ๊ก ซิสเต็มส
71,000.00

หจก.เดอะบิ๊ก ซิสเต็มส

เปนราคาที่เหมาะสม

71,000.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ

03/2565
ลว. 4 ธ.ค. 64

ที่กําหนด

4 จัดซื้อครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ
(กองสวัสดิการ)

55,400.00

55,400.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เดอะบิ๊ก ซิสเต็มส
55,400.00

หจก.เดอะบิ๊ก ซิสเต็มส

เปนราคาที่เหมาะสม

55,400.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ

04/2565
ลว. 4 ธ.ค. 64

ที่กําหนด

5 จางเหมาปรับเกรดถนนในพื้นที่
จํานวน ๓๔ เสนทาง

375,000.00

เปนราคาที่เหมาะสม
375,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด กันทิมา วดี หางหุนสวนจํากัด กันทิมา วดี
375,000.00
375,000.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ
ที่กําหนด

01/2565
ลว. 8 ธ.ค. 64

-2ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

ที่

6 ซอมแซมถนนหินคลุก สายหนองน้ําใส-

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

120,100.00

วิธีซื้อหรือจาง

120,100.00 เฉพาะเจาะจง

คูเมือง หมูที่ ๕

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

นายดาวรุง หมวดสันเทียะ
120,100.00

เปนราคาที่เหมาะสม
นายดาวรุง หมวดสันเทียะ
120,100.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ

04/2565
ลว. 9 ธ.ค. 64

ที่กําหนด

7 วัสดุกอสราง ดิน
(ซอมแซมถนนสายดอนใหม-หนองแวง ม.10)

79,001.80

79,001.80 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ อิงสันเทียะ
79,001.80

นายกิตติพงษ อิงสันเทียะ

เปนราคาที่เหมาะสม

79,001.80 ไมเกินวงเงินงบประมาณ

05/2565
ลว. 14 ธ.ค. 64

ที่กําหนด

8 วัสดุงานบานงานครัว (สํานักปลัด)

5,710.00

5,710.00 เฉพาะเจาะจง

รานคูณทรัพย
5,710.00

เปนราคาที่เหมาะสม
รานคูณทรัพย
5,710.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ

06/2565
ลว. 18 ธ.ค. 64

ที่กําหนด

9 จางสํารวจจํานวนสุนัขและแมว
ประจําปงบประมาณ 2564

3,600.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง

นายสําเริง กุลสําโรง
3,600.00

เปนราคาที่เหมาะสม
นายสําเริง กุลสําโรง
3,600.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ

04/2565
ลว. 22 ธ.ค. 64

ที่กําหนด

10 จางจัดทําปายไวนิล ปายจุดบริการปใหม

7,668.00

7,668.00 เฉพาะเจาะจง

รานปายยุทธนา
7,668.00

รานปายยุทธนา

เปนราคาที่เหมาะสม

7,668.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ

05/2564
ลว. 22 ธ.ค. 64

ที่กําหนด

11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร กองชาง

19,000.00

19,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ดาราเทรดดิ้ง จํากัด
19,000.00

หจก.ดาราเทรดดิ้ง จํากัด

เปนราคาที่เหมาะสม

19,000.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ
ที่กําหนด

235,079.80

05/2564
ลว. 13 ธ.ค. 64

