แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
ชื่อหน่วยงาน สานักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก
วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

1 โครงการถมดินสนามกีฬา
ม.6 ปริมาณถมไม่น้อยกว่า
16,545.00 ลูกบาศก์เมตร

วงเงินที่จะซื้อ
ราคากลาง
หรือจ้าง
2,000,000.- 2,000,000.บาท
บาท
(เงินรายได้)

2 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า 1,807,000.- 1,749,000.คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเบิก
บาท
บาท
ฟ้า หมู่ที่ 12 ยาว 735.00
(เงินรายได้)
ขนาดท่อระบายน้าศก. 0.40 ปีงบประมาณ
เมตร พร้อมขนาดบ่อพักกว้าง
2561
0.75×1.00×1.20 เมตร
จานวน 49 บ่อพัก (ตามแบบ
แปลนของเทศบาล)
3 โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน 316,000.332,000.หินคลุก ซอยสกุลฮะ ม.6
บาท
บาท
ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว
(เงินรายได้)
200 ม. หนา 0.15 ม. หรือ ปีงบประมาณ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.
2561
ม. (ตามแบบแปลนของ
เทศบาล)

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
จัดซื้อ
1. หจก.มารูวาวัสดุ
โดยวิธคี ัดเลือก ภัณฑ์เสนอราคา
1,998,000.- บาท
2. หจก.แม่ลานวัสดุ
ก่อสร้าง เสนอราคา
2,000,000.-บาท
จัดจ้าง
1. หจก.ซีซัน การ
โดยวิธคี ัดเลือก ก่อสร้าง เสนอราคา
1,804,000.-บาท
2. หจก. เอ็นที สตาร์
พาณิชย์ เสนอราคา
1,829,000.-บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
หจก.มารูวาวัสดุภัณฑ์
ราคา 1,993,000.บาท

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
มีคุณสมบัติ
สัญญาซือ้ ขายเลขที่ 9/2562
ถูกต้องตาม
ลงวันที่ 6 มิ.ย. 2562
เงื่อนไข

หจก.ซีซัน การก่อสร้าง
ราคา 1,749,000.-บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข

สัญญาจ้างเลขที่ 11/2562
ลงวันที่ 6 มิ.ย. 2562

จัดจ้าง
โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

หจก. เอ็นที สตาร์พาณิชย์ มีคุณสมบัติ
ราคา 313,000.-บาท
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข

สัญญาจ้างเลขที่ 12/2562
ลงวันที่ 17 มิ.ย. 2562

วิธีซื้อหรือจ้าง

หจก. เอ็นที สตาร์
พาณิชย์เสนอราคา
316,000.-บาท

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
ชื่อหน่วยงาน สานักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก
วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

4 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
พร้อมคูระบายน้า ซอยรวม
ญาติธารน้าผึ้ง หมู่ที่ 13
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
113.00 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
452.00 ตารางเมตร ขนาด
ท่อระบายน้าศก. 0.40 เมตร
พร้อมขนาดบ่อพักกว้าง
0.75×1.00×1.20 เมตร
จานวน 15 บ่อพัก (ตามแบบ
แปลนของเทศบาล)
5 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตัก
วา 1 (มัสยิด) หมู่ที่ 4 ยาว
270.00 เมตร ขนาดท่อ
ระบายน้าศก. 0.60 เมตร
พร้อมขนาดบ่อพักกว้าง
1.00×1.00×1.20 เมตร
จานวน 18 บ่อพัก (ตามแบบ
แปลนของเทศบาล)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
684,000.บาท
(เงินรายได้)
ปีงบประมาณ
2561

808,000.บาท
(เงินรายได้)
ปีงบประมาณ
2561

ราคากลาง
684,600.บาท

827,000.บาท

รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
และราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
จัดจ้าง
1. หจก. รีสกี การโยธา หจก.รีสกี การโยธา
โดยวิธคี ัดเลือก เสนอราคา
ราคา 684,000.-บาท
684,000.-บาท
2. หจก. เอ็นที สตาร์
พานิชย์ เสนอราคา
704,000.-บาท

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
มีคุณสมบัติ
สัญญาจ้างเลขที่ 13/2562
ถูกต้องตาม
ลงวันที่ 17 มิ.ย. 2562
เงื่อนไข

จัดจ้าง
หจก.ซีซัน การก่อสร้าง หจก.ซีซัน การก่อสร้าง
โดยวิธคี ัดเลือก เสนอราคา
ราคา 808,000.-บาท
808,000.-บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข

วิธีซื้อหรือจ้าง

สัญญาจ้างเลขที่ 14/2562
ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2562

