แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๕๙
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ลาดับ
ที่
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

งานจัดซื้อจัดจ้าง
ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่างโครงการ
ประชาคมฯ
ค่าจ้างเหมาขยายเขตหอกระจ่ายข่าวประจา
หมูบ้าน ม.๑ และ ม.๓
ค่าจ้างเหมาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
พัฒนาตนเองฯ(วันอบรม ๒๑ ม.ค.๕๙)
ค่าจ้างเหมารถบัสโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนา
ท้องถิ่น
ค่าจ้างทาเอกสารโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนา
ท้องถิ่น

วงเงิน
งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
(ราคากลาง)
๑๔,๘๓๒
ตกลงราคา
๒๔,๐๐๐

ตกลงราคา

๑๙,๙๐๐

ตกลงราคา

๙๙,๐๓๐

ตกลงราคา

๑๖,๐๐๐

ตกลงราคา

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

ร้านรวมวิทยา
๑๔,๘๓๒
นางไพรวัลย์ แพงงาม
๒๔,๐๐๐
นางไพรวัลย์ แพงงาม
๑๙,๙๐๐
ร้านศูนย์กลางวัสดุ
๙๙,๐๓๐
นางไพรวัลย์ แพงงาม
๑๖,๐๐๐

ร้านรวมวิทยา
๑๔,๘๓๒
นางไพรวัลย์ แพงงาม
๒๔,๐๐๐
นางไพรวัลย์ แพงงาม
๑๙,๙๐๐
ร้านศูนย์กลางวัสดุ
๙๙,๐๓๐
นางไพรวัลย์ แพงงาม
๑๖,๐๐๐

ข้อ 39 วรรคท้าย
ข้อ 39 วรรคท้าย
ข้อ 39 วรรคท้าย
ข้อ 39 วรรคท้าย
ข้อ 39 วรรคท้าย

๑๐๐,๐๐๐

ตกลงราคา

นางดนู กุลกิตติยานนท์
๑๐๐,๐๐๐

นางดนู กุลกิตติยานนท์
๑๐๐,๐๐๐

ผู้มีความชานาญ

๒๒,๕๐๐

ตกลงราคา

นายอานาจ วิชาดี
๒๒,๕๐๐

นายอานาจ วิชาดี
๒๒,๕๐๐

ผู้มีความชานาญ

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๕๙
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ลาดับ
ที่
๙

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
(ราคากลาง)
๕๘,๕๐๐
ตกลงราคา

๑๐

ค่าจ้างเหมาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
พัฒนาตนเองสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ค่าซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการจัดเวทีประชาคม ๘,๑๐๐

ตกลงราคา

๑๑

ค่านามันรถดา

๕,๐๐๐

ตกลงราคา

๑๒

ค่าน้ามันรถกู้ชีพ

๔,๐๐๐

ตกลงราคา

๑๓

๖,๐๐๐

ตกลงราคา

๑๔

ค่าซือ้ ของสมนาคุณในการไปอบรมโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา
ตนเองสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ค่าจัดทาป้ายโครงการจัดเวทีประชาคม

๒,๐๐๐

ตกลงราคา

๑๕

ค่าเหมาซ่อมเครื่องปริ้นๆ

๔๕๐

ตกลงราคา

๑๖

ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการวันท้องถิ่นไทย

๕,๕๐๐

ตกลงราคา

๑๗

ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง โครงการวันท้องถิ่นไทย ๖,๐๐๐

ตกลงราคา

๑๘

ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์ HP1200

ตกลงราคา

๑,๒๖๐

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

นางไพรวัลย์ แพงงาม
๕๘,๕๐๐

นางไพรวัลย์ แพงงาม
๕๘,๕๐๐

ร้านไอที ปริ้นๆ
๘,๑๐๐
บ.มหัทธออย
๕,๐๐๐
บ.มหัทธออย
๔,๐๐๐
ร้านศิรวัฒน์พาฌิชย์
๖,๐๐๐

ร้านไอที ปริ้นๆ
๘,๑๐๐
บ.มหัทธออย
๕,๐๐๐
บ.มหัทธออย
๔,๐๐๐
ร้านศิรวัฒน์พาฌิชย์
๖,๐๐๐

ข้อ 39 วรรคท้าย

ร้านน้อยไดนาโมแอร์
๒,๐๐๐
หจก.สหกลโอเอ
๔๕๐
นางจิตตรา มากมูล
๕,๕๐๐
นายสุระ อินทร์งาม
๖,๐๐๐
ร้านไอที ปริ้นๆ
๑,๒๖๐

ร้านน้อยไดนาโมแอร์
๒,๐๐๐
หจก.สหกลโอเอ
๔๕๐
นางจิตตรา มากมูล
๕,๕๐๐
นายสุระ อินทร์งาม
๖,๐๐๐
ร้านไอที ปริ้นๆ
๑,๒๖๐

ข้อ 39 วรรคท้าย

ผู้มีความชานาญ

ข้อ 39 วรรคท้าย
ข้อ 39 วรรคท้าย
ผู้มีความชานาญ

ข้อ 39 วรรคท้าย
ข้อ 39 วรรคท้าย
ข้อ 39 วรรคท้าย
ข้อ 39 วรรคท้าย

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๕๙
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ลาดับ
ที่
๑๙

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
(ราคากลาง)
๑,๕๐๐.ตกลงราคา

๒๐

ค่าทาป้ายศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองสู่การ
พัฒนาท้องถิ่น
ค่าซ่อมแซมรถกู้ชีพ

๒๑

ค่าจัดซือ้ อาหารเสริมนม ร.ร. ในสังกัดฯ

๘๙,๐๓๐.๗๐ ตกลงราคา

๒๒

ค่าจ้างเหมาโครงการลงหินคลุกจากทางแยก
บ้านอาเลา
ค่าจ้างเหมาโครงการสร้างถนน คสล. ม.๔

๑๙๒,๐๐๐.- ตกลงราคา

ค่าจ้างเหมาโครงการ-ซ่อมแซมลงหินคลุก๒๒
จุด
ค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินจากทิศ
ใต้วัดหนองอียอ
ค่าจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระน้าบ้านหัว
เสือ
ค่าจ้างเหมาโครงการปรับเกรดแต่งผิวจราจร

๑๖๒,๐๐๐.- ตกลงราคา

โค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ม.๙

๔๙๙,๐๐๐.- ตกลงราคา

๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

๖,๕๑๔.๑๖

ตกลงราคา

๑๕๐,๐๐๐.- ตกลงราคา

๒๕๕,๐๐๐.- ตกลงราคา
๑๙๗,๘๐๐.- ตกลงราคา
๑๖๔,๐๐๐.- ตกลงราคา

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา

ร้านสนมดีไซน์ ป้ายอิงเจ็ท
๑,๕๐๐.-

ร้านสนมดีไซน์ ป้ายอิงเจ็ท
๑,๕๐๐.-

บ.เอ เอส.
๖,๕๑๔.๑๖
บ.คันทรีเฟรช
๘๙,๐๓๐.๗๐
หจก.เจริญพันธ์สนม
๑๙๒,๐๐๐.หจก.เจริญพันธ์สนม
๑๕๐,๐๐๐.นางบัวทอง สายกระสุน
๑๖๒,๐๐๐.นางบัวทอง สายกระสุน
๒๕๕,๐๐๐.หจก.ส.กะการเงินล้าน
๑๙๗,๘๐๐.หจก.ส.กะการเงินล้าน
๑๖๔,๐๐๐.หจก.ส.กะการเงินล้าน
๔๙๙,๐๐๐.-

บ.เอ เอส.
๖,๕๑๔.๑๖
บ.คันทรีเฟรช
๘๙,๐๓๐.๗๐
หจก.เจริญพันธ์สนม
๑๙๒,๐๐๐.หจก.เจริญพันธ์สนม
๑๕๐,๐๐๐.นางบัวทอง สายกระสุน
๑๖๒,๐๐๐.นางบัวทอง สายกระสุน
๒๕๕,๐๐๐.หจก.ส.กะการเงินล้าน
๑๙๗,๘๐๐.หจก.ส.กะการเงินล้าน
๑๖๔,๐๐๐.หจก.ส.กะการเงินล้าน
๔๙๙,๐๐๐.-

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
ผู้มีความชานาญ
ข้อ 39 วรรคท้าย
ข้อ 39 วรรคท้าย
ผู้มีความชานาญ
ผู้มีความชานาญ
ผู้มีความชานาญ
ผู้มีความชานาญ
ผู้มีความชานาญ
ผู้มีความชานาญ
ผู้มีความชานาญ

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๕๙
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
(ราคากลาง)
๔๘๗,๐๐๐.- ตกลงราคา

๒๙

ค่าจ้างเหมาโครงการขุดลอกหนองนางแคบ

๓๐

๓๕๐,๐๐๐.- ตกลงราคา

๓๑

ค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ค่าจ้างเหมาโครงการขุดลอกลาห้วยบุหวาย

๓๒

ค่าจ้างเหมาโครงการขุดลอกหนองตานัน

๑๖๔,๐๐๐.- ตกลงราคา

๓๓

ค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีต
ม.๒

๓๕๐,๐๐๐.- ตกลงราคา

๔๙๙,๐๐๐.- ตกลงราคา

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา

หจก.ชัยเจริญสนม
๔๘๗,๐๐๐.ร้านฤกษ์พาณิชย์
๓๕๐,๐๐๐.นางบัวทอง สายกระสุน
๔๙๙,๐๐๐.หจก.อุดมทรัพย์พนารินทร์
๑๖๔,๐๐๐.หจก.เจริญพันธ์สนม
๓๕๐,๐๐๐.-

หจก.ชัยเจริญสนม
๔๘๗,๐๐๐.ร้านฤกษ์พาณิชย์
๓๕๐,๐๐๐.นางบัวทอง สายกระสุน
๔๙๙,๐๐๐.หจก.อุดมทรัพย์พนารินทร์
๑๖๔,๐๐๐.นางบัวทอง สายกระสุน
๔๙๙,๐๐๐.-

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
ผู้มีความชานาญ
ผู้มีความชานาญ
ผู้มีความชานาญ
ผู้มีความชานาญ
ผู้มีความชานาญ

