แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๐
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

๑

ค่าวัสดุศูนย์เด็ก

๒

ค่าจัดซื้อเครืองถ่ายเอกสาร

๓

ค่าอุปกรณ์กีฬา

๔

๙

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีปฏิบัติการแพทย์
ฉุกเฉิน
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีปฏิบัติการแพทย์
ฉุกเฉิน
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีปฏิบัติการแพทย์
ฉุกเฉิน
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีปฏิบัติการแพทย์
ฉุกเฉิน
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีปฏิบัติการแพทย์
ฉุกเฉิน
ค่าอาหารศูนย์เด็ก

๑๐

ค่าวัสดุโครงการส่งเสริทักษะฯ

๕
๖
๗
๘

วงเงิน
งบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
๑๑๕,๖๐๐ ตกลงราคา ร้านรวมวิทยา
๑๑๕,๖๐๐
๙๕,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.สหะกล โอ.เอ
๙๕,๐๐๐
๑๔,๔๐๐ ตกลงราคา ร้านออกัสพิซซ่ากาก้าซอคเกอร์
๑๔,๔๐๐
๕,๐๐๐ ตกลงราคา นายนิเวช พันสี
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐ ตกลงราคา นายกงแพง ถาวร
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐ ตกลงราคา นายภูมิ ศิลา
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐ ตกลงราคา นายบัวลี เกตไสย
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐ ตกลงราคา นายจ่าลอง ชมวัน
๕,๐๐๐
ตกลงราคา นางไพรวัลย์ แพงงาม
๓,๕๒๓ ตกลงราคา นายสุวัตร ดอกยีสุ่น
๓,๕๒๓

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

ร้านรวมวิทยา
๑๑๕,๖๐๐
หจก.สหะกล โอ.เอ
๙๕,๐๐๐
ร้านออกัสพิซซ่ากาก้าซอคเกอร์
๑๔,๔๐๐
นายนิเวช พันสี
๕,๐๐๐
นายกงแพง ถาวร
๕,๐๐๐
นายภูมิ ศิลา
๕,๐๐๐
นายบัวลี เกตไสย
๕,๐๐๐
นายจ่าลอง ชมวัน
๕,๐๐๐
นางไพรวัลย์ แพงงาม

ผู้เสนอราคาต่าสุด

นายสุวัตร ดอกยีสุ่น
๓,๕๒๓

ผู้เสนอราคาต่าสุด

ผู้เสนอราคาต่าสุด
ผู้เสนอราคาต่าสุด
ข้อ 39 วรรคท้าย
ข้อ 39 วรรคท้าย
ข้อ 39 วรรคท้าย
ข้อ 39 วรรคท้าย
ข้อ 39 วรรคท้าย
ข้อ 39 วรรคท้าย

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๐
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
๑,๗๐๐

วิธีซื้อ/จ้าง

๑๑

ค่าวัสดุส่านักงาน ๒ รายการ

ตกลงราคา

๑๒

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ๒ รายการ

๕,๑๒๐

ตกลงราคา

๑๓

ค่าน้่ามันรถยนต์ส่วนกลาง

๙,๑๐๐

ตกลงราคา

๑๔

ค่าซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กค 3108

๗,๑๘๙.๓๒

ตกลงราคา

๑๕

ค่าป้ายประกอบโครงการ

๕๐๐

ตกลงราคา

๑๖

ค่าอาหารประกอบโครงการ

๖,๘๐๐

ตกลงราคา

๑๗

ค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง

๓,๑๖๕

ตกลงราคา

๑๘

ค่าซ่อมแซมฝาย ม.๙

๖,๐๐๐

ตกลงราคา

๑๙

ค่าซ่อมแซมฝาย ม.๖

๖,๗๐๐

ตกลงราคา

๒๐

ค่าซ่อมแซมถนนลาดยาง

๕,๐๐๐

ตกลงราคา

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ร้านรวมวิทยา
๑,๗๐๐
ร้านไอทีปริ้นๆ
๕,๑๒๐
หจก.มหัทธนะออยล์
๙,๑๐๐
หจก.บ่ารุงยนต์
๗,๑๘๙.๓๒
ร้านสนมดีไซน์ ป้ายอิงเจ็ท
๕๐๐
นางไพรวัลย์ แพงงาม
๖,๘๐๐
บ.เอ เอส. ออโตเพลส จ่ากัด
๓,๑๖๕
นายสมจิตร แป้นเงิน
๖,๐๐๐
นายพิชัย ร่มเย็น
๖,๗๐๐
นาย กลยุทธ์ อุ่นเนื้อ
๕,๐๐๐

ร้านรวมวิทยา
๑,๗๐๐
ร้านไอทีปริ้นๆ
๕,๑๒๐
หจก.มหัทธนะออยล์
๙,๑๐๐
หจก.บ่ารุงยนต์
๗,๑๘๙.๓๒
ร้านสนมดีไซน์ ป้ายอิงเจ็ท
๕๐๐
นางไพรวัลย์ แพงงาม
๖,๘๐๐
บ.เอ เอส. ออโตเพลส จ่ากัด
๓,๑๖๕
นายสมจิตร แป้นเงิน
๖,๐๐๐
นายพิชัย ร่มเย็น
๖,๗๐๐
นาย กลยุทธ์ อุ่นเนื้อ
๕,๐๐๐

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
ผู้เสนอราคาต่าสุด
ผู้เสนอราคาต่าสุด
ผู้เสนอราคาต่าสุด
ผู้มีความช่านาญ
ผู้มีความช่านาญ
ผู้มีความช่านาญ
ผู้มีความช่านาญ
ผู้มีความช่านาญ
ผู้มีความช่านาญ
ผู้มีความช่านาญ

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๐
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ลาดับ
ที่
๒๑

งานจัดซื้อจัดจ้าง

๒๒

โครงการจ้างเหมาเครืองจักรกลก่าจัด
ผักตบชวา
โครงการปรับปรุงลงหินคลุกฯ

๒๓

จัดซื้อนมโรงเรียน

นางสาวชลลดา แหล่งหล้า
เจ้าหน้าทีพัสดุ

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
๑๔๘,๐๐๐

วิธีซื้อ/จ้าง
ตกลงราคา

๒๔๕,๐๐๐

ตกลงราคา

๘๘,๓๑๑.๒๖

ตกลงราคา

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา

นางบัวทอง สายกระสุน
๑๔๘,๐๐๐
หจก.เจริญพันธ์สนม
๒๔๕,๐๐๐
บ.คันทรีเฟรช แดรี จ่ากัด
๘๘,๓๑๑.๒๖

นางบัวทอง สายกระสุน
๑๔๘,๐๐๐
หจก.เจริญพันธ์สนม
๒๔๕,๐๐๐
บ.คันทรีเฟรช แดรี จ่ากัด
๘๘,๓๑๑.๒๖

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
ผู้มีความช่านาญ
ผู้มีความช่านาญ
ผู้มีความช่านาญ

นางสาวอนุธิดา นิยมวัน
หัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุ

