
                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน  2558                                      หน้า 1/3

                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่                                      แบบ สขร.1

                                                                                                           วันท่ี    30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2558      

ล าดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคาคกลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป     เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง

1 จัดซื่อวัสดุส่ือการเรียนการสอน 21,260 21,260 ตกลงราคา นางสุนันทา  แย้มกลีบ นางสุนันทา  แย้มกลีบ 117/2558

ราคาท่ีเสนอ 21,260 บาท ราคา 21,260  บาท 2/9/2558

2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 81,780 81,780 ตกลงราคา นายบุญเกิด  แตงมีแสง นายบุญเกิด  แตงมีแสง 118/2558

ราคาท่ีเสนอ  81,780  บาท ราคา  81,780  บาท 2/9/2558

3 จัดซื้อวัสดุ 490 490 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยา บริษัทคลังวิทยา 119/2558

ราคาท่ีเสนอ 490    บาท ราคา  490  บาท 4/9/2558

4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 585 585 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยา บริษัทคลังวิทยา 120/2558

กองช่าง ราคาท่ีเสนอ 585    บาท ราคา 585  บาท 4/9/2558

5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 200 200 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยา บริษัทคลังวิทยา 121/2558

ราคาท่ีเสนอ  200   บาท ราคา 200   บาท 4/9/2558

6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 270 270 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยา บริษัทคลังวิทยา 122/2558

ส่วนการศึกษา ราคาท่ีเสนอ  270   บาท ราคา 270  บาท 4/9/2558

7 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 5,544 5,544 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยา บริษัทคลังวิทยา 123/2558

กองช่าง ราคาท่ีเสนอ 5,544   บาท ราคา  5,544   บาท 4/9/2558

8 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 5,058 5,058 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยา บริษัทคลังวิทยา 124/2558

ราคาท่ีเสนอ 5,058    บาท ราคา 5,058   บาท 4/9/2558

9 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3,803 3,803 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยา บริษัทคลังวิทยา 125/2558

ราคาท่ีเสนอ  3,803   บาท ราคา  3,803  บาท 4/9/2558



หน้า 2/3

ล าดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคาคกลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป     เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง

10 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 4,470 4,470 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยา บริษัทคลังวิทยา 126/2558

กองคลัง ราคาท่ีเสนอ 4,470    บาท ราคา 4,470 บาท 4/9/2558

11 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 985 985 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยา บริษัทคลังวิทยา 127/2558

ราคาท่ีเสนอ  985   บาท ราคา  985  บาท 4/9/2558

12 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 690 690 ตกลงราคา นางขนิษฐา  พลอยประดับ นางขนิษฐา  พลอยประดับ 128/2558

สายไมค์ ราคาท่ีเสนอ 690   บาท ราคา  690   บาท 4/9/2558

13 จัดซื้อวัสดุ ของท่ีระลึก ดูงาน 3,200 3,200 ตกลงราคา น.ส.อุษณี  รัศมี น.ส.อุษณี  รัศมี 129/2558

ชุดเรือนไทย ชุดดนตรีไทย ราคาท่ีเสนอ  3,200   บาท ราคา 3,200   บาท 4/9/2558

14 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน 12,500 12,500 ตกลงราคา ร้านทิพย์เฟอร์นิเทค ร้านทิพย์เฟอร์นิเทค 130/2558

กองคลัง ราคาท่ีเสนอ  12,500   บาท ราคา 12,500   บาท 4/9/2558

15 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนาการ 6,200 6,200 ตกลงราคา น.ส.สุนันทา  แย้มกลีบ น.ส.สุนันทา  แย้มกลีบ 131/2558

4 ด้าน ราคาท่ีเสนอ  6,200   บาท ราคา 6,200   บาท 14/9/2558

16 จัดซื้อวัสดุโครงการอาเซียน 1,080 1,080 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยา บริษัทคลังวิทยา 132/2558

ราคาท่ีเสนอ  1,080   บาท ราคา 1,080   บาท 22/9/2558

17 จ้างเหมาลงหินคลุกหมู่ 4 26,600 26,600 ตกลงราคา หจก.ชัยพิพัฒน์อ่างทอง หจก.ชัยพิพัฒน์อ่างทอง 129/2558

บริเวณบ้านนายเชาว์ ราคาท่ีเสนอ 26,600    บาท ราคา 26,600   บาท 1/9/2558

18 จ้างเหมาลงหินคลุกหมู่ 4 10,400 10,400 ตกลงราคา หจก.ชัยพิพัฒน์อ่างทอง หจก.ชัยพิพัฒน์อ่างทอง 130/2558

บริเวณบ้านนางทับทิม ราคาท่ีเสนอ 10,400  บาท ราคา 10,400  บาท 1/9/2558
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ล าดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคาคกลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป     เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง

19 จ้างเหมางาน คสล. ใน ศพด. 34,900 34,900 ตกลงราคา หจก.ชัยพิพัฒน์อ่างทอง หจก.ชัยพิพัฒน์อ่างทอง 131/2558

ราคาท่ีเสนอ 34,900   บาท ราคา 34,900   บาท 1/9/2558

20 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 642 642 ตกลงราคา นางบุญเกิด  แตงมีแสง นางบุญเกิด  แตงมีแสง 132/2558

ส านักปลัด ราคาท่ีเสนอ 642    บาท ราคา  642  บาท 1/9/2558

21 จ้างเหมาท าเสาธง ศพด. 9,300 9,300 ตกลงราคา นายทรงพล  เพิ่มเติม นายทรงพล  เพิ่มเติม 133/2558

ราคาท่ีเสนอ 9,300  บาท ราคา 9,300  บาท 1/9/2558

22 จ้างเหมาซ่อมถนน คสล. 13,000 13,000 ตกลงราคา นายทรงพล  เพิ่มเติม นายทรงพล  เพิ่มเติม 134/2558

บ้านแสวงสุข-บ้านห้วยไผ่ ราคาท่ีเสนอ  13,000   บาท ราคา 13,000  บาท 1/9/2558

23 จ้างเหมาท าเหล็กดัด มุ้งลวด 53,900 53,900 ตกลงราคา นายทรงพล  เพิ่มเติม นายทรงพล  เพิ่มเติม 135/2558

ราคาท่ีเสนอ 53,900    บาท ราคา  53,900  บาท 1/9/2558

24 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ อบต. 1,240 1,240 ตกลงราคา นายส าเริง  จั่นศรี นายส าเริง  จั่นศรี 136/2558

ราคาท่ีเสนอ 1,240    บาท ราคา 1,240  บาท 1/9/2558

25 จ้างเหมาท าป้ายอิงค์เจ็ท 300 300 ตกลงราคา น.ส.อุษณี  รัศมี น.ส.อุษณี  รัศมี 137/2558

ประชาคมหมู่ 1 ราคาท่ีเสนอ  300   บาท ราคา 300  บาท 4/9/2558

26 จ้างเหมาท าป้ายอิงค์เจ็ท 300 300 ตกลงราคา น.ส.อุษณี  รัศมี น.ส.อุษณี  รัศมี 138/2558

ราคาท่ีเสนอ 300  บาท ราคา 300  บาท 4/9/2558

27 จ้างเหมาท าอาหารประชาคม 2,500 2,500 ตกลงราคา นางวันเพ็ญ  สิงห์ห่วง นางวันเพ็ญ  สิงห์ห่วง 139/2558

หมู่ 1 ราคาท่ีเสนอ  2,500   บาท ราคา 2,500  บาท 4/9/2558
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ล าดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคาคกลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป     เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง

28 จ้างเหมาท าอาหารดูงาน 16,375 16,375 ตกลงราคา นางวันเพ็ญ  สิงห์ห่วง นางวันเพ็ญ  สิงห์ห่วง 140/2558

ราคาท่ีเสนอ  16,375   บาท ราคา 16,375   บาท 4/9/2558

29 จ้างเหมาติดตั้งโทรศัพท์ภายใน 37,558 37,558 ตกลงราคา นางบุญเกิด  แตงมีแสง นางบุญเกิด  แตงมีแสง 141/2558

ราคาท่ีเสนอ 37,558    บาท ราคา  37,558  บาท 4/9/2558

30 จ้างเหมาท าป้ายอิงค์เจ็ท 300 300 ตกลงราคา น.ส.อุษณี  รัศมี น.ส.อุษณี  รัศมี 142/2558

ประชาคมศูนย์ ราคาท่ีเสนอ 300   บาท ราคา  300  บาท 4/9/2558

31 จ้างเหมาท าอาหารว่าง 7,100 7,100 ตกลงราคา นางวันเพ็ญ  สิงห์ห่วง นางวันเพ็ญ  สิงห์ห่วง 143/2558

อาหารกลางวัน ราคาท่ีเสนอ 7,100  บาท ราคา  7,100  บาท 4/9/2558

32 จ้างเหมาท าป้ายอิงค์เจ็ท 300 300 ตกลงราคา น.ส.อุษณี  รัศมี น.ส.อุษณี  รัศมี 144/2558

พัฒนการ 4 ด้าน ราคาท่ีเสนอ 300  บาท ราคา  300  บาท 14/9/2558

33 จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ 25,200 25,200 ตกลงราคา น.ส.อุษณี  รัศมี น.ส.อุษณี  รัศมี 145/2558

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ราคาท่ีเสนอ 25,200  บาท ราคา 25,200  บาท 14/9/2558

34 จ้างเหมาท าป้ายอิงค์เจ็ท 300 300 ตกลงราคา น.ส.อุษณี  รัศมี น.ส.อุษณี  รัศมี 146/2558

โครงการประชาคมอาเซียน ราคาท่ีเสนอ 300   บาท ราคา 300  บาท 21/9/2558

35 จ้างเหมาท าป้ายอิงค์เจ็ท 100 100 ตกลงราคา น.ส.อุษณี  รัศมี น.ส.อุษณี  รัศมี 147/2558

ห้ามท้ิงขยะ ราคาท่ีเสนอ 100   บาท ราคา 100   บาท 21/9/2558

36 จ้างเหมาย้ายแอร์ 14,000 14,000 ตกลงราคา นายประดิษฐ์  เพิ่มเติม นายประดิษฐ์  เพิ่มเติม 148/2558

ราคาท่ีเสนอ 14,000   บาท ราคา 14,000  บาท 22/9/2558
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ล าดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคาคกลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป     เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง

37 จ้างเหมาติดตั้งชุดหมึก 6,000 6,000 ตกลงราคา นางบุญเกิด  แตงมีแสง นางบุญเกิด  แตงมีแสง 149/2558

คอมพิวเตอร์ ราคาท่ีเสนอ  6,000   บาท ราคา  6,000  บาท 22/9/2558

38 จ้างเหมาซ่อมถนน หมู่ 4 11,400 11,400 ตกลงราคา ร้านธนาภรณ์ก่อสร้าง ร้านธนาภรณ์ก่อสร้าง 150/2558

ราคาท่ีเสนอ  11,400  บาท ราคา  11,400   บาท 22/9/2558

39 จ้างเหมาท าอาหารโครงการ 7,500 7,500 ตกลงราคา นางวันเพ็ญ  สิงห์ห่วง นางวันเพ็ญ  สิงห์ห่วง 151/2558

ประชาคมอาเซียน ราคาท่ีเสนอ  7,500   บาท ราคา 7,500  บาท 22/9/2558

40 จ้างเหมาจัดหาชุดโครงการ 8,000 8,000 ตกลงราคา นางธนันท์ณภัส ประสงค์เงิน นางธนันท์ณภัส ประสงค์เงิน 152/2558

ประชาคมอาเซียน ราคาท่ีเสนอ 8,000  บาท ราคา  8,000  บาท 22/9/2558

41 จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้า 6,400 6,400 ตกลงราคา นายประเชิญ สืบจากดี นายประเชิญ สืบจากดี 153/2558

ราคาท่ีเสนอ 6,400  บาท ราคา  6,400  บาท 22/9/2558

42 จ้างเหมาท าเตาเผาขยะ 2,900 2,900 ตกลงราคา นายทรงพล  เพิ่มเติม นายทรงพล  เพิ่มเติม 154/2558

ราคาท่ีเสนอ 2,900  บาท ราคา 2,900  บาท 22/9/2558

43 จ้างเหมาท าอาหาร 700 700 ตกลงราคา นางวันเพ็ญ  สิงห์ห่วง นางวันเพ็ญ  สิงห์ห่วง 155/2558

เล้ียงรับรองสภา ราคาท่ีเสนอ  700  บาท ราคา  700  บาท 28/2558



                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2558                                      หน้า 1/2

                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่                                      แบบ สขร.1

                                                                                                              วันท่ี  30  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2558      

ล าดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคาคกลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป     เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง

1 จัดซื้อหนังสือพิมพ์หมู่ 5 1,840 1,840 ตกลงราคา น.ส.กฤษฎา  เสวกวิหารี น.ส.กฤษฎา  เสวกวิหารี  1/2559

ราคาท่ีเสนอ 1,840 บาท ราคา 1,840  บาท 1/10/2558

2 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ อบต.หมู่ 1,2 4,300 4,300 ตกลงราคา นายประภาส  เช้ือแดง นายประภาส  เช้ือแดง  2/2559

ราคาท่ีเสนอ  4,300  บาท ราคา  4,300  บาท 1/10/2558

3 จัดซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 7,852.44 7,852.44 ตกลงราคา หจก.ชาญณรงค์รุ่งเรือง หจก.ชาญณรงค์รุ่งเรือง  3/2559

ราคาท่ีเสนอ 7852.44    บาท ราคา  7852.44 บาท 1/10/2558

4 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 2,100 2,100 ตกลงราคา ร้านแสวงหาการเกษตร ร้านแสวงหาการเกษตร  4/2559

ราคาท่ีเสนอ 2,100    บาท ราคา 2,100  บาท  9/10/2558

5 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 8,015 8,015 ตกลงราคา บริษัทศรีพรเจริญ บริษัทศรีพรเจริญ  5/2559

ราคาท่ีเสนอ  8,015   บาท ราคา 8,015   บาท  13/10/2558

6 จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 29,432.34 29,432.34 ตกลงราคา บริคันทรีเฟรชแคร่ี บริคันทรีเฟรชแคร่ี  6/2559

ราคาท่ีเสนอ 29432.34  บาท ราคา 29432.34  บาท  22/10/2558

7 จัดซื้อกุญแจ 1,030 1,030 ตกลงราคา บริษัทศรีพรเจริญ บริษัทศรีพรเจริญ  7/2559

ราคาท่ีเสนอ 1,030   บาท ราคา  1,030   บาท  22/10/2558

8 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 12,560 12,560 ตกลงราคา นางส ารวย  ค าสวัสดิ์ นางส ารวย  ค าสวัสดิ์  8/2559

(ต้นไม้) ราคาท่ีเสนอ 12,560    บาท ราคา 12,560   บาท  27/10/2558

9 จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน 2,800 2,800 ตกลงราคา นางวันเพ็ญ  สิงห์ห่วง นางวันเพ็ญ  สิงห์ห่วง  1/2559

โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ ราคาท่ีเสนอ 2,800    บาท ราคา 2,800   บาท 1/10/2558
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ล าดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคาคกลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป     เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง

10 จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน 2,300 2,300 ตกลงราคา นางส ารี  หอมละม้าย นางส ารี  หอมละม้าย  2/2559

โรงเรียนวัดยาง ราคาท่ีเสนอ 2,300   บาท ราคา 2,300   บาท 1/10/2558

11 จ้างเหมาโครงการต่อเติม ศพด. 53,200 53,200 ตกลงราคา นายทรงพล  เพิ่มเติม นายทรงพล  เพิ่มเติม  3/2559

ต าบลห้วยไผ่ ราคาท่ีเสนอ 53,200    บาท ราคา 53,200  บาท 12/10/2558

12 จ้างเหมาต่อหลังคา 14,900 14,900 ตกลงราคา ร้านสังข์ทองการช่าง ร้านสังข์ทองการช่าง  4/2559

ราคาท่ีเสนอ 14,900  บาท ราคา 14,900  บาท 13/10/2558

13 จ้างเหมาต่อท่ีน่ังรถบรรทุก 4,300 4,300 ตกลงราคา นายทรงพล  เพิ่มเติม นายทรงพล  เพิ่มเติม  5/2559

ราคาท่ีเสนอ  4,300   บาท ราคา 4,300  บาท 13/10/2558

14 จ้างเหมาท าป้ายอิงเจ็ท 1,800 1,800 ตกลงราคา น.ส.อุษณี  รัศมี น.ส.อุษณี  รัศมี  6/2559

ราคาท่ีเสนอ 1,800    บาท ราคา  1,800 บาท 27/10/2558



                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2558                                      หน้า 1/2

                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่                                      แบบ สขร.1

                                                                                                       วันท่ี  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558      

ล าดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคาคกลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป    เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง

1 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 8,900 8,900 ตกลงราคา ร้านแสวงหาการเกษตร ร้านแสวงหาการเกษตร  9/2559

ราคาท่ีเสนอ 8,900    บาท ราคา 8,900  บาท 2/11/2558

2 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 444 444 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยา บริษัทคลังวิทยา  10/2559

ส่วนการศึกษา ราคาท่ีเสนอ 444    บาท ราคา 444 บาท 10/11/2558

3 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2,349 2,349 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยา บริษัทคลังวิทยา  11/2559

ส่วนการศึกษา ราคาท่ีเสนอ 2,349    บาท ราคา 2,349 บาท 10/11/2558

4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,878 1,878 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยา บริษัทคลังวิทยา  12/2559

ส่วนการศึกษา ราคาท่ีเสนอ 1,878    บาท ราคา 1,878 บาท 10/11/2558

5 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 4,259 4,259 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยา บริษัทคลังวิทยา 13/2559

กองคลัง ราคาท่ีเสนอ 4,259    บาท ราคา 4,259  บาท 10/11/2558

6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 245 245 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยา บริษัทคลังวิทยา 14/2559

กองคลัง ราคาท่ีเสนอ 245  บาท ราคา 245 บาท 10/11/2558

7 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 9,503 9,503 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยา บริษัทคลังวิทยา 15/2559

ส านักปลัด ราคาท่ีเสนอ 9,503    บาท ราคา 9,503 บาท 10/11/2558

8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,470 2,470 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยา บริษัทคลังวิทยา 16/2559

ส านักปลัด ราคาท่ีเสนอ 2,470    บาท ราคา 2,470 บาท 10/11/2558

9 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 3,481 3,481 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยา บริษัทคลังวิทยา 17/2559

กองคลัง ราคาท่ีเสนอ 3,481    บาท ราคา 3,481 บาท 10/11/2558
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ล าดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคาคกลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป    เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง

10 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 1,408 1,408 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยา บริษัทคลังวิทยา 18/2559

กองช่าง ราคาท่ีเสนอ 1,408    บาท ราคา 1,408 บาท 10/11/2558

11 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 145 145 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยา บริษัทคลังวิทยา 19/2559

ราคาท่ีเสนอ 145    บาท ราคา 145 บาท 10/11/2558

12 จัดซื้อโต๊ะสแตนเลส 29,500 29,500 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยา บริษัทคลังวิทยา 20/2559

ราคาท่ีเสนอ 29,500    บาท ราคา 29,500 บาท 10/11/2558

13 จัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอ้ี 36,000 36,000 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยา บริษัทคลังวิทยา 21/2559

ราคาท่ีเสนอ 36,000    บาท ราคา 36,000 บาท 16/11/2558

14 จัดซื้อช้ันใส้เอกสาร 3 ล้ินชัก 7,650 7,650 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยา บริษัทคลังวิทยา 22/2559

ราคาท่ีเสนอ 7,650    บาท ราคา 7,650 บาท 16/11/2558

15 จัดซื้อช้ันส าหรับวางจาน ชาม 4,900 4,900 ตกลงราคา ร้านทิพย์เฟอร์นิเทค ร้านทิพย์เฟอร์นิเทค 23/2559

สแตนเลส ราคาท่ีเสนอ 4,900    บาท ราคา 4,900 บาท 17/11/2558

16 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 949 949 ตกลงราคา บริษัทศรีพรเจริญ บริษัทศรีพรเจริญ 24/2559

ราคาท่ีเสนอ 949    บาท ราคา 949 บาท 17/11/2558

17 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 28,952 28,952 ตกลงราคา บริษัทคันทรีเฟรชแดร่ี จ ากัด บริษัทคันทรีเฟรชแดร่ี จ ากัด 25/2559

ราคาท่ีเสนอ 28,952    บาท ราคา 28,952 บาท 24/11/2558

18 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 1,494 1,494 ตกลงราคา บริษัทศรีพรเจริญ บริษัทศรีพรเจริญ 26/2559

สายยาง ราคาท่ีเสนอ 1,494    บาท ราคา 1,494 บาท 24/11/2558

19 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 10,400 10,400 ตกลงราคา ร้าน VL ซีลเตม ร้าน VL ซีลเตม 27/2559

ราคาท่ีเสนอ 10,400   บาท ราคา 10,400บาท 24/11/2558
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ล าดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคาคกลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป    เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง

20 จัดซื้อธงชาติ ภปร. 38,500 38,500 ตกลงราคา คุณบุญมา  นนท์แก้ว คุณบุญมา  นนท์แก้ว 28/2559

ราคาท่ีเสนอ 38,500  บาท ราคา 38,500 บาท 25/11/2558

21 จัดซื้อหลอดไฟ 4,200 4,200 ตกลงราคา ร้านเอ็นทีการไฟฟ้า ร้านเอ็นทีการไฟฟ้า 29/2559

ราคาท่ีเสนอ 4,200  บาท ราคา 4,200 บาท 25/11/2558

22 จัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริม 19,414 19,414 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยา บริษัทคลังวิทยา 30/2559

สุขภาพ ส่วนการศึกษา ราคาท่ีเสนอ 19,414  บาท ราคา 19,414 บาท 28/11/2558

23 จัดซื้อวัสดุงานวันพ่อ 36,270 36,270 ตกลงราคา น.ส.อุษณี  รัศมี น.ส.อุษณี  รัศมี 31/2559

ราคาท่ีเสนอ 36,270    บาท ราคา 36,270 บาท 28/11/2558

24 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 13,570 13,570 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยา บริษัทคลังวิทยา 32/2559

ราคาท่ีเสนอ 13,570    บาท ราคา 13,570 บาท 28/11/2558

25 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 5,430 5,430 ตกลงราคา บริษัทศรีพรเจริญ บริษัทศรีพรเจริญ 33/2559

ราคาท่ีเสนอ 5,430    บาท ราคา 5,430 บาท 28/11/2558

26 จ้างเหมารถไถปรับเกรดก าจัด 11,500 11,500 ตกลงราคา นายประสิทธิ์  พวงภู่ นายประสิทธิ์  พวงภู่  7/2559

วัชพืชบริเวณไหล่ทาง ราคาท่ีเสนอ 11,500  บาท ราคา 11,500 บาท 5/11/2558

27 จ้างเหมาท าป้ายอิงค์เจ็ท 2,260 2,260 ตกลงราคา น.ส.อุษณี  รัศมี น.ส.อุษณี  รัศมี  8/2559

ปั่นเพื่อพ่อ ราคาท่ีเสนอ 2,260    บาท ราคา 2,260 บาท 10/11/2558

28 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ าหมู่3 16,500 16,500 ตกลงราคา หจก.ชัยพิพัฒน์อ่างทองก่อสร้าง หจก.ชัยพิพัฒน์อ่างทองก่อสร้าง  9/2559

พร้อมลาดคอนกรีตปากท่อ ราคาท่ีเสนอ 16,500    บาท ราคา 16,500 บาท 18/11/2558

29 จ้างเหมาก่อสร้างถนนดินพร้อม 51,500 51,500 ตกลงราคา หจก.ชัยพิพัฒน์อ่างทองก่อสร้าง หจก.ชัยพิพัฒน์อ่างทองก่อสร้าง  10/2559

ลงหินคลุกหมู่5 ราคาท่ีเสนอ 51,500  บาท ราคา 51,500 บาท 18/11/2558
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ล าดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคาคกลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป    เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง

30 จ้างเหมาท าป้ายอิงค์เจ็ท 6,260 6,260 ตกลงราคา น.ส.อุษณี  รัศมี น.ส.อุษณี  รัศมี  11/2559

วันพ่อ ราคาท่ีเสนอ 6,260  บาท ราคา 6,260 บาท 25/11/2558

31 จ้างเหมาเคร่ืองไฟขยายเสียง 25,000 25,000 ตกลงราคา นายประเชิญ  สืบจากดี นายประเชิญ  สืบจากดี  12/2559

พร้อมเคร่ืองปั่นไฟ ราคาท่ีเสนอ 25,000  บาท ราคา 25,000 บาท 25/11/2558

32 จ้างเหมาพลุสี 15,700 15,700 ตกลงราคา นางประนอม  เกล็ดน่ิม นางประนอม  เกล็ดน่ิม 13/2559

ราคาท่ีเสนอ 15,700  บาท ราคา 15,700 บาท 25/11/2558

33 จ้างเหมาเคร่ืองดื่ม 5,000 5,000 ตกลงราคา นางวันเพ็ญ  สิงห์ห่วง นางวันเพ็ญ  สิงห์ห่วง 14/2559

วันพ่อ ราคาท่ีเสนอ 5,000  บาท ราคา 5,000 บาท 25/11/2558

34 จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้าง 3,266,000 3,266,000 ประมูลจ้าง หจก.ชัยพิพัฒน์อ่างทองก่อสร้าง หจก.ชัยพิพัฒน์อ่างทองก่อสร้าง E1/2559

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยระบบ ราคาท่ีเสนอ 2,027,499 บาท ราคา  2,027,499   บาท 26/11/2558

บ้านแสวงสุข-บ้านห้วยไผ่ อิเล็กทรอนิกส์



                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2558                                      หน้า 1/2

                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่                                      แบบ สขร.1

                                                                                                                           วันท่ี  30  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2558      

ล าดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคาคกลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป    เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 17,544 17,544 ตกลงราคา นางส ารวม  ค าสวัสดิ์ นางส ารวม  ค าสวัสดิ์ 34/2559

ต้นหูกระจง ราคาท่ีเสนอ 17,544  บาท ราคา 17,544  บาท 9/12/2558

2 จัดซื้อหมึกเติมเคร่ืองปร๊ิน 600 600 ตกลงราคา ร้าน PSB ดอทคอม ร้าน PSB ดอทคอม 35/2559

Brother  ส านักปลัด ราคาท่ีเสนอ 600    บาท ราคา 600 บาท 11/12/2558

3 จัดซื้อหมึกเติมเคร่ืองปร๊ิน 600 600 ตกลงราคา ร้าน PSB ดอทคอม ร้าน PSB ดอทคอม 36/2559

Brother  กองช่าง ราคาท่ีเสนอ 600    บาท ราคา 600 บาท 11/12/2558

4 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 27,504.40 27,504.40 ตกลงราคา บริษัทคันทรีเฟรชแดร่ี จ ากัด บริษัทคันทรีเฟรชแดร่ีจ ากัด 37/2559

ราคาท่ีเสนอ 27504.40 บาท ราคา 27504.40 บาท 28/12/2558

5 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ หมู่5 1,820 1,820 ตกลงราคา น.ส.กฤษดา  เสวกวิหารี น.ส.กฤษดา  เสวกวิหารี 38/2559

ราคาท่ีเสนอ 1,820 บาท ราคา 1,820  บาท 28/12/2558

6 จัดซื้อหนังสือพิมพ์อบต. 4,270 4,270 ตกลงราคา นายประภาส  เช้ือแดง นายประภาส  เช้ือแดง 39/2559

หมู่ 1,2 ราคาท่ีเสนอ 4,270  บาท ราคา 4,270 บาท 28/12/2558

7 จัดซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา 2,598 2,598 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยา บริษัทคลังวิทยา 40/2559

ศักยภาพเด็กและเยาวชน สู่ชุมชนท่ีน่าอยู่ ราคาท่ีเสนอ 2,598  บาท ราคา 2,598 บาท 28/12/2558

8 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 510 510 ตกลงราคา ร้าน PSB ดอทคอม ร้าน PSB ดอทคอม 15/2559

ส านักปลัด ราคาท่ีเสนอ 510   บาท ราคา 510 บาท 11/12/2558

9 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,135 1,135 ตกลงราคา ร้าน PSB ดอทคอม ร้าน PSB ดอทคอม 16/2559

กองช่าง ราคาท่ีเสนอ 1,135 บาท ราคา 1,135 บาท 11/12/2558



หน้า 2/2

ล าดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคาคกลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป    เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง

10 จ้างเหมาท าป้ายอิงค์เจ็ท 1,200 1,200 ตกลงราคา น.ส.อุษณี  รัศมี น.ส.อุษณี  รัศมี 17/2559

ราคาท่ีเสนอ 1,200    บาท ราคา 1,200 บาท 28/12/2558

11 จ้างเหมาเคร่ืองไฟ 2,700 2,700 ตกลงราคา นายประเชิญ  สืบจากดี นายประเชิญ  สืบจากดี 18/2559

ราคาท่ีเสนอ  2,700    บาท ราคา 2,700 บาท 28/12/2558

12 จ้างเหมาอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม 8,000 8,000 ตกลงราคา นายไชยา  วงศ์ยศ นายไชยา  วงศ์ยศ 19/2559

ฐานสัมพันธ์ สร้างสรรรค์ส าหรับเด็ก ราคาท่ีเสนอ 8,000    บาท ราคา 8,000 บาท 28/12/2558

13 จ้างเหมาเต๊นท์ 1,000 1,000 ตกลงราคา นายสุพจน์  จันทร์ทุ่งใหญ่ นายสุพจน์  จันทร์ทุ่งใหญ่ 20/2559

ราคาท่ีเสนอ 1,000    บาท ราคา 1,000 บาท 28/12/2558

14 จ้างเหมาท าป้ายอิงค์เจ็ท 800 800 ตกลงราคา น.ส.อุษณี  รัศมี น.ส.อุษณี  รัศมี 21/2559

ราคาท่ีเสนอ  800   บาท ราคา 800 บาท 28/12/2558



                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2559                                      หน้า 1/2

                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่                                      แบบ สขร.1

                                                                                                                        วันท่ี  29  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2559      

ล าดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคาคกลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป    เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 1,107 1,107 ตกลงราคา บริษัทศรีพรเจริญ บริษัทศรีพรเจริญ 42/2559

ราคาท่ีเสนอ 1,107    บาท ราคา 1,107 บาท 11/1/2559

2 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 50 50 ตกลงราคา บริษัทศรีพรเจริญ บริษัทศรีพรเจริญ 43/2559

ราคาท่ีเสนอ 50    บาท ราคา 50 บาท 14/1/2559

3 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 1,596 1,596 ตกลงราคา บริษัทศรีพรเจริญ บริษัทศรีพรเจริญ 44/2559

ราคาท่ีเสนอ 1,596  บาท ราคา 1,596 บาท 19/1/2559

4 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 5,150 5,150 ตกลงราคา ร้านแสวงหาการเกษตร ร้านแสวงหาการเกษตร 45/2559

ราคาท่ีเสนอ 5,150 บาท ราคา 5,150 บาท 25/1/2559

5 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 28,952 28,952 ตกลงราคา บริษัทคันทรีเฟรชแดร่ี จ ากัด บริษัทคันทรีเฟรชแดร่ี จ ากัด 46/2559

ราคาท่ีเสนอ 28,952 บาท ราคา 28,952  บาท 26/1/2559

6 จ้างเหมาซ่อมเสียงตามสาย 1,200 1,200 ตกลงราคา นายประเชิญ  สืบจากดี นายประเชิญ  สืบจากดี 27/2559

ราคาท่ีเสนอ  1,200    บาท ราคา 1,200 บาท 18/1/2559

7 จ้างเหมาวางท่อหมู่ 4 16,600 16,600 ตกลงราคา นายศุภชัย  มุสิกะประพันธ์ นายศุภชัย  มุสิกะประพันธ์ 28/2559

ราคาท่ีเสนอ  16,600    บาท ราคา 16,600 บาท 27/1/2559

8 จ้างเหมาวางท่อหมู่ 2 45,700 45,700 ตกลงราคา นายศุภชัย  มุสิกะประพันธ์ นายศุภชัย  มุสิกะประพันธ์ 29/2559

ราคาท่ีเสนอ  45,700    บาท ราคา 45,700 บาท 28/1/2559

9 จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 5,800 5,800 ตกลงราคา นายประเชิญ  สืบจากดี นายประเชิญ  สืบจากดี 30/2559

ราคาท่ีเสนอ  5,800    บาท ราคา 5,800 บาท 27/1/2559
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ล าดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคาคกลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป    เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง

10 จ้างเหมาท าป้ายอิงค์เจ็ท 600 600 ตกลงราคา น.ส.อุษณี  รัศมี น.ส.อุษณี  รัศมี 31/2559

ราคาท่ีเสนอ 600   บาท ราคา 600 บาท 29/1/2559

11 จ้างเหมาต่อเติมศาลาประชาคม 114,000 114,000 ตกลงราคา นายศุภชัย  มุสิกะประพันธ์ นายศุภชัย  มุสิกะประพันธ์  6/2559

หมู่ 3 ราคาท่ีเสนอ114,000 บาท ราคา 114,000 บาท 20/1/2559

12 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจร 122,000 122,000 ตกลงราคา หจก.ชัยพิพัฒน์อ่างทองก่อสร้าง หจก.ชัยพิพัฒน์อ่างทองก่อสร้าง  7/2559

หินคลุกหมู่ 1 จ านวน 3 โครงการ ราคาท่ีเสนอ 122,000    บาท ราคา 122,000 บาท 29/1/2559

13 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจร 82,100 82,100 ตกลงราคา หจก.ชัยพิพัฒน์อ่างทองก่อสร้าง หจก.ชัยพิพัฒน์อ่างทองก่อสร้าง  8/2559

หินคลุกหมู่ 2,3 จ านวน 3 โครงการ ราคาท่ีเสนอ 82,100  บาท ราคา 82,100 บาท 29/1/2559

14 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจร 152,000 152,000 ตกลงราคา หจก.ชัยพิพัฒน์อ่างทองก่อสร้าง หจก.ชัยพิพัฒน์อ่างทองก่อสร้าง  9/2559

หินคลุกหมู่ 5 ราคาท่ีเสนอ  152,000   บาท ราคา 152,000 บาท 29/1/2559

15 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจร 115,000 115,000 ตกลงราคา หจก.ชัยพิพัฒน์อ่างทองก่อสร้าง หจก.ชัยพิพัฒน์อ่างทองก่อสร้าง  10/2559

หินคลุกหมู่ 4 ราคาท่ีเสนอ  115,000   บาท ราคา 115,000 บาท 29/1/2559



 



                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2559                                      หน้า 1/3

                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่                                      แบบ สขร.1

                                                                                                                        วันท่ี  29  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559      

ล าดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคาคกลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป    เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 จัดซื้อวัสดุเกษตร อุปกรณ์เคร่ืองตัดหญ้า 2,866 2,866 ตกลงราคา ร้านทิพวรรณการไฟฟ้า ร้านทิพวรรณการไฟฟ้า 48/2559

ราคาท่ีเสนอ  2,866    บาท ราคา 2,866 บาท 5/2/2559

2 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,851 1,851 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยาศึกษา บริษัทคลังวิทยาศึกษา 49/2559

ส่วนการศึกษา ราคาท่ีเสนอ  1,851    บาท ราคา 1,851 บาท 5/2/2559

3 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 6,009 6,009 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยาศึกษา บริษัทคลังวิทยาศึกษา 50/2559

ส่วนการศึกษา ราคาท่ีเสนอ 6,009  บาท ราคา 6,009 บาท 5/2/2559

4 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 111,826 111,826 ตกลงราคา บริษัทคันทรีเฟรชแดร่ี จ ากัด บริษัทคันทรีเฟรชแดร่ี จ ากัด 51/2559

ราคาท่ีเสนอ 111,826 บาท ราคา 111,826 บาท 18/2/2559

5 จัดซื้อพัดลมขนาด 25 น้ิว แบบตั้งพื้น 18,600 18,600 ตกลงราคา ร้านทิพวรรณการไฟฟ้า ร้านทิพวรรณการไฟฟ้า 52/2559

พร้อมขาตั้ง ราคาท่ีเสนอ 18,600 บาท ราคา 18,600  บาท 18/2/2559

6 จัดซื้อเคร่ืองออกก าลังกายหมู่ 3 91,700 91,700 ตกลงราคา หจก.ไทยเสรี หจก.ไทยเสรี 53/2559

ราคาท่ีเสนอ  91,700    บาท ราคา 91,700 บาท 18/2/2559

7 จัดซื้อวัสดุอาชีพเสริม (ดอกไม้) 13,210 13,210 ตกลงราคา น.ส.อุษณี  รัศมี น.ส.อุษณี  รัศมี 54/2559

ราคาท่ีเสนอ  13,210    บาท ราคา 13,210 บาท 18/2/2559

8 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 3,670 3,670 ตกลงราคา นางขนิษฐา  พลอยประดับ นางขนิษฐา  พลอยประดับ 55/2559

ราคาท่ีเสนอ  3,670    บาท ราคา 3,670 บาท 25/2/2559

9 จัดซื้อวัสดุโครงการแสดงผลงาน 1,643 1,643 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยาศึกษา บริษัทคลังวิทยาศึกษา 56/2559

ทางวิชาการและประชุมผู้ปกครอง ราคาท่ีเสนอ 1,643    บาท ราคา 1,643 บาท 25/2/2559
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ล าดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคาคกลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป    เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง

10 จัดซื้อเคร่ืองเล่นดีวีดี 1,290 1,290 ตกลงราคา บ.เพิ่มพูนทรัพย์อ่างทอง(1991) บ.เพิ่มพูนทรัพย์อ่างทอง(1991) 57/2559

ราคาท่ีเสนอ 1,290   บาท ราคา 1,290 บาท 29/02/2559

11 จัดซื้อโทรทัศน์ LED 8,690 8,690 ตกลงราคา บ.เพิ่มพูนทรัพย์อ่างทอง(1991) บ.เพิ่มพูนทรัพย์อ่างทอง(1991) 58/2559

ราคาท่ีเสนอ 8,690 บาท ราคา 8,690 บาท 29/02/2559

12 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 26,870 26,870 ตกลงราคา ร้านเอ็นทีการไฟฟ้า ร้านเอ็นทีการไฟฟ้า 59/2559

ราคาท่ีเสนอ 26,870    บาท ราคา 26,870 บาท 29/2/2559

13 จ้างเหมาซ่อมรถ อบต. 5,750 5,750 ตกลงราคา นายนิรุทธ์  จันศรี นายนิรุทธ์  จันศรี 33/2559

ราคาท่ีเสนอ 5,750  บาท ราคา 5,750 บาท 8/2/2559

14 จ้างเหมาท าถนนดินหินคลุกหมู่ 4 35,500 35,500 ตกลงราคา นายศุภชัย  มุสิกะประพันธ์ นายศุภชัย  มุสิกะประพันธ์ 34/2559

ราคาท่ีเสนอ  35,500   บาท ราคา 35,500 บาท 8/2/2559

15 จ้างเหมาท าอาหารว่างประชุมสภา 420 420 ตกลงราคา นางวันเพ็ญ  สิงห์ห่วง นางวันเพ็ญ  สิงห์ห่วง 35/2559

ราคาท่ีเสนอ  420   บาท ราคา  420  บาท 12/2/2559

16 จ้างเหมาขุดลอก หมู่ 4 16,700 16,700 ตกลงราคา หจก.ชัยพิพัฒน์อ่างทองก่อสร้าง หจก.ชัยพิพัฒน์อ่างทองก่อสร้าง 36/2559

ราคาท่ีเสนอ  16,700   บาท ราคา  16,700  บาท 23/2/2559

17 จ้างเหมาขุดลอก หมู่ 3  ล็อค 3 17,200 17,200 ตกลงราคา หจก.ชัยพิพัฒน์อ่างทองก่อสร้าง หจก.ชัยพิพัฒน์อ่างทองก่อสร้าง 37/2559

ราคาท่ีเสนอ  17,200   บาท ราคา  17,200  บาท 23/2/2559

18 จ้างเหมาขุดลอก หมู่ 3 27,300 27,300 ตกลงราคา หจก.ชัยพิพัฒน์อ่างทองก่อสร้าง หจก.ชัยพิพัฒน์อ่างทองก่อสร้าง 38/2559

ราคาท่ีเสนอ  27,300   บาท ราคา  27,300  บาท 23/2/2559



หน้า 3/3

ล าดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคาคกลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป    เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง

19 จ้างเหมาท าป้ายอิงค์เจ็ท 300 300 ตกลงราคา น.ส.อุษณี  รัศมี น.ส.อุษณี  รัศมี 39/2559

(โครงการอาชีพเสริม) ราคาท่ีเสนอ   300   บาท ราคา   300  บาท 18/2/2559

20 จ้างเหมาท าของว่างและอาหารกลางวัน 7,670 7,670 ตกลงราคา นางวันเพ็ญ  สิงห์ห่วง นางวันเพ็ญ  สิงห์ห่วง 40/2559

ราคาท่ีเสนอ 7,670 บาท ราคา 7,670 บาท 18/2/2559

21 จ้างเหมาท าป้ายอิงค์เจ็ท 1,780 1,780 ตกลงราคา น.ส.อุษณี  รัศมี น.ส.อุษณี  รัศมี 42/2559

ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ราคาท่ีเสนอ 1,780    บาท ราคา  1,780  บาท 24/2/2559

22 จ้างเหมาท าอาหารว่าง 1,970 1,970 ตกลงราคา นางสะอาด  ครุฑศรัทธา นางสะอาด  ครุฑศรัทธา 43/2559

ราคาท่ีเสนอ 1,970  บาท ราคา 1,970 บาท 24/2/2559

23 จ้างเหมาวัสดุ อุปกรณ์ 1,370 1,370 ตกลงราคา นายแล  สิงห์ห่วง นายแล  สิงห์ห่วง 44/2559

ราคาท่ีเสนอ  1,370   บาท ราคา 1,370 บาท 24/2/2559

24 จ้างเหมาซ่อมเสียงตามสาย 16,965 16,965 ตกลงราคา นายประดิษฐ์  เพิ่มเติม นายประดิษฐ์  เพิ่มเติม 46/2559

พร้อมจัดหาอุปกรณ์ ราคาท่ีเสนอ  16,965   บาท ราคา  16,965  บาท 26/2/2559



 



                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2559                                      หน้า 1/2

                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่                                      แบบ สขร.1

                                                                                                                        วันท่ี  31  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2559      

ล าดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคาคกลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป    เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 จัดซื้อตู้เย็น 7,890 7,890 ตกลงราคา บริษัทเพิ่มพูลทรัพย์อ่างทอง บริษัทเพิ่มพูลทรัพย์อ่างทอง 60/2559

ราคาท่ีเสนอ  7,890    บาท ราคา 7,890 บาท 9/3/2559

2 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 2,030 2,030 ตกลงราคา ร้านเพิ่มพูลทรัพย์เซอร์วิส บริษัทเพิ่มพูลทรัพย์เซอร์วิส 61/2559

ราคาท่ีเสนอ  2,030    บาท ราคา 2,030 บาท 9/3/2559

3 จัดซื้อโต๊ะนักเรียนและช้ันวางของ 43,000 43,000 ตกลงราคา ร้านทิพย์เฟอร์นิเทค ร้านทิพย์เฟอร์นิเทค 62/2559

ราคาท่ีเสนอ 43,000  บาท ราคา 43,000 บาท 10/3/2559

4 จ้างเหมาจัดขบวนเทิดพระเกียรติ 38,600 38,600 ตกลงราคา นายสุพจน์  จันทร์ทุ่งใหญ่ นายสุพจน์  จันทร์ทุ่งใหญ่ 47/2559

ราคาท่ีเสนอ 38,600 บาท ราคา 38,600 บาท 10/3/2559

5 จ้างเหมาจัดขบวนวีรชน 32,000 32,000 ตกลงราคา นายแล  สิงห์ห่วง นายแล  สิงห์ห่วง 48/2559

ราคาท่ีเสนอ 32,000 บาท ราคา 32,000  บาท 10/3/2559

6 จ้างเหมาจัดขบวนความคิดสร้างสรรค์ 41,000 41,000 ตกลงราคา นายเศรษฐพงศ์  เอ่ียมกล่ัน นายเศรษฐพงศ์  เอ่ียมกล่ัน 49/2559

ราคาท่ีเสนอ  41,000    บาท ราคา 41,000 บาท 10/3/2559

7 ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกหมู่ 5 74,000 74,000 ตกลงราคา นายเทพพิทักษ์  ศรีวิไล นายเทพพิทักษ์  ศรีวิไล สัญญาจ้าง  15/2559

ราคาท่ีเสนอ  74,000    บาท ราคา 74,000 บาท 10/3/2559

8 ก่อสร้างหลังคาบริเวณทางเดิน 119,500 119,500 ตกลงราคา นายเทพพิทักษ์  ศรีวิไล นายเทพพิทักษ์  ศรีวิไล สัญญาจ้าง  16/2559

หน้าอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ราคาท่ีเสนอ  119,500    บาท ราคา 119,500 บาท 10/3/2559

9 ก่อสร้างช้ันวางของอาคารพัสดุ 114,000 114,000 ตกลงราคา นายเทพพิทักษ์  ศรีวิไล นายเทพพิทักษ์  ศรีวิไล สัญญาจ้าง  17/2559

ราคาท่ีเสนอ 114,000    บาท ราคา 114,000 บาท 10/3/2559



หนา้ 2/2

ล าดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคาคกลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป    เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง

10 ก่อสร้างอาคารเคร่ืองออกก าลังกาย หมู่2 62,500 62,500 ตกลงราคา นายเทพพิทักษ์  ศรีวิไล นายเทพพิทักษ์  ศรีวิไล สัญญาจ้าง  18/2559

ราคาท่ีเสนอ 62,500    บาท ราคา 62,500 บาท 10/3/2559

11 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. 131,500 131,500 ตกลงราคา นายเทพพิทักษ์  ศรีวิไล นายเทพพิทักษ์  ศรีวิไล สัญญาจ้าง  19/2559

พร้อมบ่อพัก หมู่1 ราคาท่ีเสนอ 131,500   บาท ราคา 1,290 บาท 10/3/2559

 



 



                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2559                                      หน้า 1/2

                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่                                      แบบ สขร.1

                                                                                                                        วันท่ี  29  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2559      

ล าดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคาคกลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป    เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 300 300 ตกลงราคา ร้านแสวงหาการเกษตร ร้านแสวงหาการเกษตร 65/2559

ราคาท่ีเสนอ  300    บาท ราคา 300 บาท 5/4/2559

2 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  (สายยาง) 1,912.20 1,912.20 ตกลงราคา บริษัทศรีพรเจริญ บริษัทศรีพรเจริญ 66/2559

ราคาท่ีเสนอ  1,912.20   บาท ราคา 1,912.20 บาท 8/4/2559

3 จัดซื้อวัสดุ (งานกีฬา) 750 750 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยาศึกษา บริษัทคลังวิทยาศึกษา 68/2559

ราคาท่ีเสนอ 750 บาท ราคา 750 บาท 18/4/2559

4 จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 32,500 32,500 ตกลงราคา ร้าน เค.พี พาณิชย์ ร้าน เค.พี พาณิชย์ 69/2559

ราคาท่ีเสนอ 32,500 บาท ราคา 32,500  บาท 22/4/2559

5 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 263 263 ตกลงราคา บริษัทศรีพรเจริญ บริษัทศรีพรเจริญ 70/2559

ราคาท่ีเสนอ  263    บาท ราคา 263 บาท 25/4/2559

6 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 1,736 1,736 ตกลงราคา บริษัทศรีพรเจริญ บริษัทศรีพรเจริญ 71/2559

ราคาท่ีเสนอ  1,736    บาท ราคา 1,736 บาท 26/4/2559

7 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 1,502 1,502 ตกลงราคา บริษัทศรีพรเจริญ บริษัทศรีพรเจริญ 72/2559

ราคาท่ีเสนอ  1,502    บาท ราคา 1,502 บาท 28/4/2559

8 จ้างเหมาท าป้ายอิงค์เจ็ท 1,280 1,280 ตกลงราคา น.ส.อุษณี  รัศมี น.ส.อุษณี  รัศมี 50/4/2559

ราคาท่ีเสนอ   1,280   บาท ราคา   1,280    บาท 5/4/2559

9 จ้างเหมาท าอาหารผู้สูงอายุ 28,500 28,500 ตกลงราคา นางสะอาด  ครุฑศรัทธา นางสะอาด  ครุฑศรัทธา 51/2559

ราคาท่ีเสนอ 28,500    บาท ราคา 28,500 บาท 5/4/2559



หนา้ 2/2

ล าดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคาคกลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป    เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง

10 จ้างเหมาท าอาหารประชุมสภา 1,600 1,600 ตกลงราคา นางสะอาด  ครุฑศรัทธา นางสะอาด  ครุฑศรัทธา 52/2559

ราคาท่ีเสนอ 1,600   บาท ราคา 1,600 บาท 5/4/2559

11 จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ศพด. 3,100 3,100 ตกลงราคา นายประเชิญ  สืบจากดี นายประเชิญ  สืบจากดี 53/2559

ราคาท่ีเสนอ  3,100  บาท ราคา  3,100  บาท 11/4/2559

12 จ้างเหมาท าป้ายอิงค์เจ็ท 300 300 ตกลงราคา น.ส.อุษณี  รัศมี น.ส.อุษณี  รัศมี 54/2559

(ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัข) ราคาท่ีเสนอ  300   บาท ราคา 300 บาท 22/4/2559

13 จ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันสุนัขบ้า 3,000 3,000 ตกลงราคา นายสุนทร  ปกป้อง นายสุนทร  ปกป้อง 55/2559

ราคาท่ีเสนอ 3,000    บาท ราคา 3,000 บาท 22/4/2559

14 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ อบต. 1,339.64 1,339.64 ตกลงราคา บริษัทมิตซู เค.พี.อ่างทอง บริษัทมิตซู เค.พี.อ่างทอง 56/2559

(นข.2272 อ่างทอง) ราคาท่ีเสนอ 1,339.64   บาท ราคา 1,339.64 บาท 25/4/2559

15 จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าและเสียงตามสาย 5,800 5,800 ตกลงราคา นายประเชิญ  สืบจากดี นายประเชิญ  สืบจากดี 57/2559

ราคาท่ีเสนอ 5,800  บาท ราคา 5,800 บาท 25/4/2559



 



                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  2559                                      หน้า 1/2

                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่                                      แบบ สขร.1

                                                                                                                        วันท่ี  31  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559      

ล าดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคาคกลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป    เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 14,765.52 14,765.52 ตกลงราคา บริษัทคันทร่ีเฟรช แดร่ี บริษัทคันทร่ีเฟรช แดร่ี 73/2559

ราคาท่ีเสนอ  14,765.52   บาท ราคาท่ีเสนอ  14,765.52   บาท 3/5/2559

2 จัดซื้อท่ีนอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2,390 2,390 ตกลงราคา ร้านทิพย์เฟอร์นิเทค ร้านทิพย์เฟอร์นิเทค 74/2559

ราคาท่ีเสนอ  2,390  บาท ราคา   2,390  บาท 17/5/2559

3 จัดซื้อเตียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2,000 2,000 ตกลงราคา ร้านทิพย์เฟอร์นิเทค ร้านทิพย์เฟอร์นิเทค 75/2559

ราคาท่ีเสนอ 2,000 บาท ราคา 2,000 บาท 17/5/2559

4 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 26,346.32 26,346.32 ตกลงราคา ร้าน เค.พี พาณิชย์ ร้าน เค.พี พาณิชย์ 76/2559

ราคาท่ีเสนอ 26,346.32 บาท ราคา 26,346.32  บาท 25/5/2559

5 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 2,580 2,580 ตกลงราคา ร้านขนิษฐา   ยิ่งเจริญ ร้านขนิษฐา   ยิ่งเจริญ 77/2559

ราคาท่ีเสนอ  2,580    บาท ราคา 2,580 บาท 30/5/2559

6 จ้างเหมาท าป้ายอิงค์เจ็ท 300 300 ตกลงราคา น.ส.อุษณี  รัศมี น.ส.อุษณี  รัศมี 61/2559

โครงการสายสัมพันธ์ก่อนวันเปิดเรียน ราคาท่ีเสนอ  300    บาท ราคา 300 บาท 10/5/2559

7 จ้างเหมาจัดหาวัสดุสายสัมพันธ์ 1,275 1,275 ตกลงราคา นางสะอาด  ครุฑศรัทธา นางสะอาด  ครุฑศรัทธา 62/2559

ก่อนวันเปิดเรียน ราคาท่ีเสนอ  1,275    บาท ราคา 1,275 บาท 10/5/2559

8 จ้างเหมาท าป้ายอิงค์เจ็ท 300 300 ตกลงราคา น.ส.อุษณี  รัศมี น.ส.อุษณี  รัศมี 63/2559

วันวิสาขบูชา ราคาท่ีเสนอ  300   บาท ราคา  300    บาท 16/5/2559

9 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 490 490 ตกลงราคา ร้านพีเอสบี ร้านพีเอสบี 64/2559

ส านักปลัด ราคาท่ีเสนอ  490    บาท ราคา 490  บาท 24/5/2559



หนา้ 2/2

ล าดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคาคกลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป    เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง

10 จ้างเหมาท าป้ายอิงค์เจ็ท 300 300 ตกลงราคา น.ส.อุษณี  รัศมี น.ส.อุษณี  รัศมี 66/2559

(ส่วนการศึกษา) ราคาท่ีเสนอ  300   บาท ราคา  300    บาท 27/5/2559

11 จ้างเหมาท าป้ายอิงค์เจ็ท 300 300 ตกลงราคา น.ส.อุษณี  รัศมี น.ส.อุษณี  รัศมี 67/2559

(ส านักปลัด) ราคาท่ีเสนอ  300   บาท ราคา  300    บาท 27/5/2559

12 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร 398,000 398,000 ตกลงราคา หจก.กิตติศึกดิ์รุ่งเรือง หจก.กิตติศึกดิ์รุ่งเรือง สัญญาเลขท่ี 21/2559

หมู่ 5 ราคาท่ีเสนอ  398,000   บาท ราคาท่ีเสนอ  398,000   บาท 25/5/2559



 



                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  2559                                      หน้า 1/5

                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่                                      แบบ สขร.1

                                                                                                                        วันท่ี  30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2559      

ล าดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคาคกลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป    เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,210 2,210 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยาศึกษา บริษัทคลังวิทยาศึกษา 78/2559

ส่วนโยธา ราคาท่ีเสนอ  2,210   บาท ราคาท่ีเสนอ  2,210   บาท 1/6/2559

2 จัดซื้อหมึกวัสดุส านักงาน 6,200 6,200 ตกลงราคา ร้าน VL ซิสเตมส์ ร้าน VL ซิสเตมส์ 79/2559

ราคาท่ีเสนอ  6,200  บาท ราคา   6,200  บาท 1/6/2559

3 จัดซื้อธง 70 ปี 3,000 3,000 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยาศึกษา บริษัทคลังวิทยาศึกษา 80/2559

ราคาท่ีเสนอ 3,000 บาท ราคา 3,000 บาท 1/6/2559

4 จัดซื้อวัสดุโครงการศึกษาดูงาน 3,290 3,290 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยาศึกษา บริษัทคลังวิทยาศึกษา 81/2559

ราคาท่ีเสนอ 3,290 บาท ราคา 3,290  บาท 1/6/2559

5 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 1,674 1,674 ตกลงราคา บริษัทศรีพรเจริญ บริษัทศรีพรเจริญ 82/2559

ราคาท่ีเสนอ  1,674    บาท ราคา 1,674 บาท 6/6/2559

6 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 2,169 2,169 ตกลงราคา บริษัทศรีพรเจริญ บริษัทศรีพรเจริญ 84/2559

ราคาท่ีเสนอ  2,169    บาท ราคา 2,169 บาท 15/6/2559

7 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 1,396 1,396 ตกลงราคา บริษัทศรีพรเจริญ บริษัทศรีพรเจริญ 85/2559

ราคาท่ีเสนอ  1,396   บาท ราคา  1,396    บาท 16/6/2559

8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,382 2,382 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยาศึกษา บริษัทคลังวิทยาศึกษา 86/2559

ส่วนโยธา ราคาท่ีเสนอ  2,382    บาท ราคา 2,382  บาท 16/6/2559

9 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 245 245 ตกลงราคา บริษัทศรีพรเจริญ บริษัทศรีพรเจริญ 87/2559

ราคาท่ีเสนอ  245   บาท ราคา  245   บาท 16/6/2559
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ล าดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคาคกลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป    เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง

10 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,562 3,562 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยาศึกษา บริษัทคลังวิทยาศึกษา 88/2559

ส านักปลัด ราคาท่ีเสนอ  3,562   บาท ราคา  3,562   บาท 16/6/2559

11 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 6,564 6,564 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยาศึกษา บริษัทคลังวิทยาศึกษา 89/2559

กองคลัง ราคาท่ีเสนอ  6,564   บาท ราคาท่ีเสนอ  6,564   บาท 16/6/2559

12 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4,491 4,491 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยาศึกษา บริษัทคลังวิทยาศึกษา 90/2559

ส านักปลัด ราคาท่ีเสนอ  4,491   บาท ราคาท่ีเสนอ  4,491   บาท 16/6/2559

13 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 4,282 4,282 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยาศึกษา บริษัทคลังวิทยาศึกษา 91/2559

กองช่าง ราคาท่ีเสนอ  4,282   บาท ราคาท่ีเสนอ  4,282  บาท 16/6/2559

14 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 8,496 8,496 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยาศึกษา บริษัทคลังวิทยาศึกษา 92/2559

ส านักปลัด ราคาท่ีเสนอ  8,496   บาท ราคาท่ีเสนอ  8,496  บาท 16/6/2559

15 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 1,330 1,330 ตกลงราคา บริษัทศรีพรเจริญ บริษัทศรีพรเจริญ 93/2559

ราคาท่ีเสนอ  1,330   บาท ราคา  1,330  บาท 20/6/2559

16 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 685 685 ตกลงราคา บริษัทศรีพรเจริญ บริษัทศรีพรเจริญ 95/2559

ราคาท่ีเสนอ  685   บาท ราคา  685  บาท 21/6/2559

17 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,019 1,019 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยาศึกษา บริษัทคลังวิทยาศึกษา 96/2559

ส่วนการศึกษา ราคาท่ีเสนอ 1,019  บาท ราคาท่ีเสนอ  1,019  บาท 22/6/2559

18 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 28,228.20 28,228.20 ตกลงราคา บริษัทคันทร่ีเฟรชแดร่ี บริษัทคันทร่ีเฟรชแดร่ี 97/2559

ราคาท่ีเสนอ  28,228.20 บาท ราคาท่ีเสนอ  28,228.20  บาท 23/6/2559



หนา้ 3/5

ล าดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคาคกลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป    เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง

19 จัดซื้อ ธง สก. 1,500 1,500 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยาศึกษา บริษัทคลังวิทยาศึกษา 98/2559

ราคาท่ีเสนอ 1,500  บาท ราคาท่ีเสนอ  1,500  บาท 23/6/2559

20 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 320 320 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยาศึกษา บริษัทคลังวิทยาศึกษา 99/2559

ส่วนโยธา ราคาท่ีเสนอ 320  บาท ราคาท่ีเสนอ  320  บาท 23/6/2559

21 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,742 2,742 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยาศึกษา บริษัทคลังวิทยาศึกษา 100/2559

ส่วนโยธา ราคาท่ีเสนอ 2,742  บาท ราคาท่ีเสนอ  2,742  บาท 23/6/2559

22 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 240 240 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยาศึกษา บริษัทคลังวิทยาศึกษา 101/2559

ส านักปลัด ราคาท่ีเสนอ 240  บาท ราคาท่ีเสนอ  240  บาท 23/6/2559

23 จัดว้สดุคอมพิวเตอร์ 260 260 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยาศึกษา บริษัทคลังวิทยาศึกษา 102/2559

ส านักปลัด ราคาท่ีเสนอ 260  บาท ราคาท่ีเสนอ  260  บาท 23/6/2559

24 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 270 270 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยาศึกษา บริษัทคลังวิทยาศึกษา 103/2559

ส านักปลัด ราคาท่ีเสนอ 270  บาท ราคาท่ีเสนอ  270  บาท 23/6/2559

25 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 450 450 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยาศึกษา บริษัทคลังวิทยาศึกษา 104/2559

กองคลัง ราคาท่ีเสนอ 450  บาท ราคาท่ีเสนอ 450  บาท 23/6/2559

26 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 3,950 3,950.00 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยาศึกษา บริษัทคลังวิทยาศึกษา 106/2559

ส่วนการศึกษา ราคาท่ีเสนอ 3,950  บาท ราคาท่ีเสนอ 3,950  บาท 27/6/2559

27 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 7,049 7,049 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยาศึกษา บริษัทคลังวิทยาศึกษา 107/2559

ส านักปลัด ราคาท่ีเสนอ 7,049  บาท ราคาท่ีเสนอ 7,049  บาท 27/6/2559
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ล าดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคาคกลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป    เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง

28 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3,780 3,780 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยาศึกษา บริษัทคลังวิทยาศึกษา 108/2559

ส านักปลัด ราคาท่ีเสนอ 3,780  บาท ราคาท่ีเสนอ 3,780  บาท 27/6/2559

29 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 2,897 2,897 ตกลงราคา บริษัทศรีพรเจริญ บริษัทศรีพรเจริญ 109/2559

ราคาท่ีเสนอ  2,897    บาท ราคา 2,897 บาท 30/6/2559

30 จัดซื้อวัสดุโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 1,360 1,360 ตกลงราคา นางสุนันทา  แย้มกลีบ นางสุนันทา  แย้มกลีบ 110/2559

ราคาท่ีเสนอ  1,360    บาท ราคา  1,360 บาท 30/6/2559

31 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 321 321 ตกลงราคา หจก.พีเอสบีดอทคอม หจก.พีเอสบีดอทคอม 68/2559

ส่วนการศึกษา ราคาท่ีเสนอ  321    บาท ราคา 321 บาท 1/6/2559

32 จ้างเหมาซ่อมแอร์ 4,800 4,800 ตกลงราคา นายประกิติ  เพ็งแย้ม นายประกิติ  เพ็งแย้ม 69/2559

ส่วนการศึกษา ราคาท่ีเสนอ  4,800   บาท ราคา 4,800 บาท 1/6/2559

33 จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าภายในส านักงาน 1,000 1,000 ตกลงราคา นายประเชิญ  สืบจากดี นายประเชิญ  สืบจากดี 70/2559

ราคาท่ีเสนอ  1,000   บาท ราคา 1,000 บาท 1/6/2559

34 จ้างเหมาซ่อมแอร์ 16,050 16,050 ตกลงราคา หจก.กิตติเคร่ืองเย็น หจก.กิตติเคร่ืองเย็น 71/2559

ราคาท่ีเสนอ  16,050   บาท ราคา 16,050 บาท 1/6/2559

35 จ้างเหมาซ่อมแอร์ 11,663 11,663 ตกลงราคา หจก.กิตติเคร่ืองเย็น หจก.กิตติเคร่ืองเย็น 72/2559

ราคาท่ีเสนอ  11,663   บาท ราคา 11,663 บาท 1/6/2559

36 จ้างเหมาท าป้ายอิงเจ็ท 300 300 ตกลงราคา น.ส.อุษณี  รัศมี น.ส.อุษณี  รัศมี 73/2559

โครงการศึกษาดูงาน ราคาท่ีเสนอ  300   บาท ราคา  300    บาท 1/6/2559



หนา้ 5/5

ล าดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคาคกลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป    เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง

37 จ้างเหมาท าอาหารโครงการศึกษาดูงาน 12,500 12,500 ตกลงราคา นางสะอาด  ครุฑศรัทธา นางสะอาด  ครุฑศรัทธา 74/2559

ราคาท่ีเสนอ  12,500   บาท ราคา  12,500    บาท 1/6/2559

38 จ้างเหมาท าป้ายอิงค์เจ็ท 300 300 ตกลงราคา น.ส.อุษณี  รัศมี น.ส.อุษณี  รัศมี 75/2559

โครงการปลูกป่า ราคาท่ีเสนอ  300   บาท ราคา  300    บาท 1/6/2559

39 จ้างเหมาท าป้ายอิงค์เจ็ท 300 300 ตกลงราคา น.ส.อุษณี  รัศมี น.ส.อุษณี  รัศมี 76/2559

พิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ราคาท่ีเสนอ  300   บาท ราคา  300    บาท 14/6/2559

40 จ้างเหมาท าป้ายอิงค์เจ็ท 600 600 ตกลงราคา น.ส.อุษณี  รัศมี น.ส.อุษณี  รัศมี 77/2559

ราคาท่ีเสนอ  600   บาท ราคา  600    บาท 14/6/2559

41 จ้างเหมาท าป้ายอิงค์เจ็ทเฉลิมพระเกียรติ 2,360 2,360 ตกลงราคา น.ส.อุษณี  รัศมี น.ส.อุษณี  รัศมี 79/2559

ราคาท่ีเสนอ  2,360   บาท ราคา  2,360    บาท 24/6/2559

42 จ้างเหมาท าป้ายอิงค์เจ็ท 310 310 ตกลงราคา น.ส.อุษณี  รัศมี น.ส.อุษณี  รัศมี 80/2559

ราคาท่ีเสนอ  310   บาท ราคา  310    บาท 24/6/2559

43 จ้างเหมาท าป้ายอิงค์เจ็ท 300 300 ตกลงราคา น.ส.อุษณี  รัศมี น.ส.อุษณี  รัศมี 83/2559

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ราคาท่ีเสนอ  300   บาท ราคา  300    บาท 30/6/2559



 



                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  2559                                      หน้า 1/2

                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่                                      แบบ สขร.1

                                                                                                                        วันท่ี  31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2559      

ล าดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคาคกลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป    เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 12,675 12,675 ตกลงราคา ร้านเลิศณภัทร ร้านเลิศณภัทร 129/2559

ราคาท่ีเสนอ  180   บาท ราคาท่ีเสนอ  180   บาท 2/8/2559

2 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 586 586 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยาศึกษา บริษัทคลังวิทยาศึกษา 130/2559

ราคาท่ีเสนอ  586  บาท ราคาท่ีเสนอ  586  บาท 8/8/2559

3 จัดซื้อวัสดุ 1,505 1,505 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยาศึกษา บริษัทคลังวิทยาศึกษา 131/2559

ราคาท่ีเสนอ 1,505 บาท ราคา 1,505 บาท 8/8/2559

4 จัดซื้อวัสดุ 4,440 4,440 ตกลงราคา สวนมะม่วงทอง สวนมะม่วงทอง 132/2559

ราคาท่ีเสนอ 4,440 บาท ราคา 4,440  บาท 8/8/2559

5 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 65,670.18 65,670.18 ตกลงราคา บริษัทคันทร่ีเฟรชแดร่ี จ ากัด บริษัทคันทร่ีเฟรชแดร่ี จ ากัด 136/2559

ราคาท่ีเสนอ  65,670.18  บาท ราคา 65,670.18 บาท 23/8/2559

6 จ้างเหมาท าอาหารและอาหารว่าง 1,800 1,800 ตกลงราคา นางสะอาด  ครุฑศรัทธา นางสะอาด  ครุฑศรัทธา 97/2559

ราคาท่ีเสนอ  1,800    บาท ราคา 1,800 บาท 1/8/2559

7 จ้างเหมาท าป้ายอิงค์เจ็ท 2,100 2,100 ตกลงราคา นางสาวอุษณี  รัศมี นางสาวอุษณี  รัศมี 98/2559

ราคาท่ีเสนอ  2,100   บาท ราคา  2,100  บาท 8/8/2559

8 จ้างเหมาท าอาหารและอาหารว่าง 1,800 1,800 ตกลงราคา นางสะอาด  ครุฑศรัทธา นางสะอาด  ครุฑศรัทธา 99/2559

ราคาท่ีเสนอ  1,800    บาท ราคา 1,800 บาท 9/8/2559

9 จ้างเหมาท าอาหารและอาหารว่าง 1,800 1,800 ตกลงราคา นางสะอาด  ครุฑศรัทธา นางสะอาด  ครุฑศรัทธา 100/2559

ราคาท่ีเสนอ  1,800    บาท ราคา 1,800 บาท 11/8/2559



หนา้ 2/2

ล าดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคาคกลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป    เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง

10 จ้างเหมาสูบน้ าออกจากหมู่บ้าน หมู่ 1 720 720 ตกลงราคา นายนุกูล  มะลิทอง นายนุกูล  มะลิทอง 104/2559

ราคาท่ีเสนอ  720   บาท ราคาท่ีเสนอ  720   บาท 30/8/2559

11

12

13

14

15



 



                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2559                                      หน้า 1/2

                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่                                      แบบ สขร.1

                                                                                                                        วันท่ี  31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2559      

ล าดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคาคกลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป    เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 12,675 12,675 ตกลงราคา ร้านเลิศณภัทร ร้านเลิศณภัทร 129/2559

ราคาท่ีเสนอ 12,675   บาท ราคาท่ีเสนอ 12,675  บาท 2/8/2559

2 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 586 586 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยาศึกษา บริษัทคลังวิทยาศึกษา 130/2559

ราคาท่ีเสนอ  586  บาท ราคาท่ีเสนอ 586  บาท 8/8/2559

3 จัดซื้อวัสดุ 1,505 1,505 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยาศึกษา บริษัทคลังวิทยาศึกษา 131/2559

ราคาท่ีเสนอ  1,505  บาท ราคาท่ีเสนอ 1,505  บาท 8/8/2559

4 จัดซื้อวัสดุ 4,440 4,440 ตกลงราคา สวนมะม่วงทอง สวนมะม่วงทอง 132/2559

ราคาท่ีเสนอ 6,384 บาท ราคา 6,384 บาท 8/8/2559

5 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 65,670.18 65,670.18 ตกลงราคา บริษัทคันทร่ีเฟรชแดร่ี จ ากัด บริษัทคันทร่ีเฟรชแดร่ี จ ากัด 136/2559

ราคาท่ีเสนอ 65,670.18 บาท ราคา 65,670.18  บาท 29/8/2559

6 จ้างเหมาท าอาหารและอาหารว่าง 1,875 1,875 ตกลงราคา นางสะอาด  ครุฑศรัทธา นางสะอาด  ครุฑศรัทธา 97/2559

ราคาท่ีเสนอ  1,800    บาท ราคา 1,800 บาท 1/8/2559

7 จ้างเหมาท าป้ายอิงค์เจ็ท 2,100 2,100 ตกลงราคา นางสาวอุษณี  รัศมี นางสาวอุษณี  รัศมี 98/2559

ราคาท่ีเสนอ  2,100   บาท ราคา  2,100  บาท 8/8/2559

8 จ้างเหมาท าอาหารและอาหารว่าง 1,800 1,800 ตกลงราคา นางสะอาด  ครุฑศรัทธา นางสะอาด  ครุฑศรัทธา 99/2559

ราคาท่ีเสนอ  1,800    บาท ราคา 1,800 บาท 9/8/2559

9 จ้างเหมาท าอาหารและอาหารว่าง 1,800 1,800 ตกลงราคา นางสะอาด  ครุฑศรัทธา นางสะอาด  ครุฑศรัทธา 100/2559

ราคาท่ีเสนอ  1,800    บาท ราคา 1,800 บาท 11/8/2559



หนา้ 2/2

ล าดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคาคกลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป    เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง

10 จ้างเหมาสูบน้ าออกจากหมู่บ้าน หมู่ 1 720 720 ตกลงราคา นายนุกูล  มะลิทอง นายนุกูล  มะลิทอง 104/2559

ราคาท่ีเสนอ  720   บาท ราคาท่ีเสนอ  720   บาท 30/8/2559

11

12

13

14

15



 



                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน  2559                                      หน้า 1/2

                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่                                      แบบ สขร.1

                                                                                                                        วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2559      

ล าดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคาคกลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป    เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 2,545 2,545 ตกลงราคา บริษัทศรีพรเจริญ โฮมเซ็นเตอร์ บริษัทศรีพรเจริญ โฮมเซ็นเตอร์ 153/2559

ราคาท่ีเสนอ  2,545   บาท ราคาท่ีเสนอ 2,545   บาท 6/9/2559

2 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 3,400 3,400 ตกลงราคา นางส ารวม  ค าสวัสดิ์ นางส ารวม  ค าสวัสดิ์ 154/2559

ราคาท่ีเสนอ  3,400  บาท ราคาท่ีเสนอ 3,400  บาท 6/9/2559

3 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 6,384 6,384 ตกลงราคา บริษัทศรีพรเจริญ โฮมเซ็นเตอร์ บริษัทศรีพรเจริญ โฮมเซ็นเตอร์ 155/2559

ราคาท่ีเสนอ 6,384 บาท ราคา 6,384 บาท 12/9/2559

4 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 385 385 ตกลงราคา บริษัทศรีพรเจริญ โฮมเซ็นเตอร์ บริษัทศรีพรเจริญ โฮมเซ็นเตอร์ 156/2559

ราคาท่ีเสนอ 385 บาท ราคา 385  บาท 12/9/2559

5 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 8,053.00 8,053.00 ตกลงราคา บริษัทศรีพรเจริญ โฮมเซ็นเตอร์ บริษัทศรีพรเจริญ โฮมเซ็นเตอร์ 157/2559

ราคาท่ีเสนอ  8,053  บาท ราคา 8,053 บาท 12/9/2559

6 จัดซื้อวัสดุในการฝึกอบรม 1,875 1,875 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยาศึกษา บริษัทคลังวิทยาศึกษา 160/2559

ราคาท่ีเสนอ  1,875    บาท ราคา 1,875 บาท 13/9/2559

7 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 7,203.40 7,203.40 ตกลงราคา นายศุภชัย  มุสิกะประพันธ์ นายศุภชัย  มุสิกะประพันธ์ 161/2559

ราคาท่ีเสนอ  7,203.40    บาท ราคา 7,203.40 บาท 13/9/2559

8 จัดซื้อวัสดุในการฝึกอบรม 1,840 1,840 ตกลงราคา บริษัทคลังวิทยาศึกษา บริษัทคลังวิทยาศึกษา 163/2559

ราคาท่ีเสนอ 1,840    บาท ราคา 1,840 บาท 21/9/2559

9 จัดซื้อน้ าดื่ม เคร่ืองดื่มเกลือแร่ 980 980 ตกลงราคา นางสะอาด  ครุฑศรัทธา นางสะอาด  ครุฑศรัทธา 164/2559

ราคาท่ีเสนอ  980    บาท ราคา 980 บาท 23/9/2559
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ล าดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ราคาคกลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป    เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง

10 จัดซื้อน้ าดื่มพร้อมอุปกรณ์ 505 505 ตกลงราคา นางสะอาด  ครุฑศรัทธา นางสะอาด  ครุฑศรัทธา 165/2559

ราคาท่ีเสนอ  505   บาท ราคาท่ีเสนอ  505   บาท 23/9/2559

11 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 1,350 1,350 ตกลงราคา บริษัทศรีพรเจริญ โฮมเซ็นเตอร์ บริษัทศรีพรเจริญ โฮมเซ็นเตอร์ 166/2559

ราคาท่ีเสนอ  1,350  บาท ราคา 1,350 บาท 26/9/2559

12 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 768 768 ตกลงราคา บริษัทศรีพรเจริญ โฮมเซ็นเตอร์ บริษัทศรีพรเจริญ โฮมเซ็นเตอร์ 168/2559

ราคาท่ีเสนอ  768  บาท ราคา 768 บาท 26/9/2559

13 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 13,000 13,000 ตกลงราคา ร้านปิยะผล 2 ร้านปิยะผล 2 169/2559

ราคาท่ีเสนอ  13,000  บาท ราคา 13,000 บาท 27/9/2559

14 จัดซื้อตู้ท าน้ าเย็นแบบก๊อกเดียว 3,690 3,690 ตกลงราคา บ.เพิ่มพูลทรัพย์อ่างทอง(1991) บ.เพิ่มพูลทรัพย์อ่างทอง(1991) 170/2559

ราคาท่ีเสนอ  3,690  บาท ราคา 3,690 บาท 27/9/2559



 


