
แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

1 วัสดุส านักงาน (กองคลัง) 7,515.00             7,515.00        ตกลงซ้ือ หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 56/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 20-กรกฎาคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 24-กรกฎาคม-2560

2 วัสดุส านักงาน (กองช่าง) 30,000.00           30,000.00       ตกลงซ้ือ ร้านรุ่งฤทัย ร้านรุ่งฤทัย เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 57/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 20-กรกฎาคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 4-สิงหาคม-2560

3 วัสดุส านักงาน (กองช่าง) 2,695.00             2,695.00        ตกลงซ้ือ Big A Big A เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 58/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 25-กรกฎาคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 30-กรกฎาคม-2560

4 จดัซ้ือผนังกัน้ห้อง 20,500.00           20,500.00       ตกลงซ้ือ ปิงกู ปิงกู เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 59/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 31-กรกฎาคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 4-สิงหาคม-2560

5

6

7

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
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แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ

วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 11,574.00           11,574.00       ตกลงซ้ือ ร้านพรนภา ร้านพรนภา เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 61/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 2-สิงหาคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 6-สิงหาคม-2560

2 ซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านักปลัด) 17,968.00           17,968.00       ตกลงซ้ือ ศึกษาภัณฑ์เลย ศึกษาภัณฑ์เลย เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 62/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 2-สิงหาคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 6-สิงหาคม-2560

3 ซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) 3,000.00             3,000.00        ตกลงซ้ือ เมืองเลยซัพพลาย เมืองเลยซัพพลาย เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 63/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 3-สิงหาคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 7-สิงหาคม-2560

4 ซ้ือถังขยะ 145,000.00         145,000.00     ตกลงซ้ือ ขาวการยาง ขาวการยาง เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 64/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 3-สิงหาคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 17-สิงหาคม-2560

5 ซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) 98,000.00           98,000.00       ตกลงซ้ือ หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 65/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 9-สิงหาคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 13-สิงหาคม-2560

6 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการ 3,500.00             3,500.00        ตกลงซ้ือ ร้านป้ายปาน ร้านป้ายปาน เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 66/2560

อบรมให้ความรู้เร่ืองสิทธ์ิคนพิการ องิเจท็ องิเจท็ สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 15-สิงหาคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 16-สิงหาคม-2560

7 ซ้ือแอร์ส านักงาน (ส านักปลัด กองคลัง 66,000.00           66,000.00       ตกลงซ้ือ โชคศิริสปอร์ต โชคศิริสปอร์ต เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 67/2560

กองการศึกษา) -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 16-สิงหาคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 20-สิงหาคม-2560

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

และราคาทีเ่สนอ
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือจ้าง
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แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ

วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

8 วัสดุคอมพิวเตอร์ 26,280.00           26,280.00       ตกลงซ้ือ หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 68/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 18-สิงหาคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 22-สิงหาคม-2560

9 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้กระจกแบบ 10,000.00           10,000.00       ตกลงซ้ือ Big A กอ่สร้าง Big A กอ่สร้าง เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 69/2560

บานเล่ือน) -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 21-สิงหาคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 23-สิงหาคม-2560

10 ซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน/พ่นยุง 57,500.00           57,500.00       ตกลงซ้ือ อไุรพร ซัพพลาย อไุรพร ซัพพลาย เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 70/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 23-สิงหาคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 27-สิงหาคม-2560

11 ซ้ือวัสดุการเกษตร 15,000.00           15,000.00       ตกลงซ้ือ ร้านพีระญาณ์พาณิชย์ ร้านพีระญาณ์พาณิชย์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 71/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 28-สิงหาคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 30-สิงหาคม-2560

12 -                ตกลงซ้ือ -                                 เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 65/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 9-สิงหาคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 13-สิงหาคม-2560

13 -                ตกลงซ้ือ -                                 เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 66/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 15-สิงหาคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 16-สิงหาคม-2560

14 -                ตกลงซ้ือ -                                 เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 67/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 16-สิงหาคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 20-สิงหาคม-2560

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ
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แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ

วันที่ 30 กันยายน 2560

รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุส านักงานโฮมแคร์ 25,000.00           25,000.00       ตกลงซ้ือ ร้านโฮมแคร์ ร้านโฮมแคร์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 75/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 4-กันยายน-2560

ส้ินสุดวันที่ 8-กันยายน-2560

2 ซ้ือหมึกคอมพิวเตอร์ 17,500.00           17,500.00       ตกลงซ้ือ หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 76/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 4-กันยายน-2560

ส้ินสุดวันที่ 8-กันยายน-2560

3 วัสดุส านักงาน (กองช่าง) 4,960.00             4,960.00        ตกลงซ้ือ ร้าน Big A ร้าน Big A เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 77/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 11-กันยายน-2560

ส้ินสุดวันที่ 16-กันยายน-2560

4 ซ้ือวัสดุการเกษตร 3,720.00             3,720.00        ตกลงซ้ือ ร้านอดุมพร ร้านอดุมพร เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 80/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 11-กันยายน-2560

ส้ินสุดวันที่ 13-กันยายน-2560

5 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ดับเพลิง 13,000.00           13,000.00       ตกลงซ้ือ เชียงคานดับเพลิง เชียงคานดับเพลิง เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 81/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 13-กันยายน-2560

ส้ินสุดวันที่ 18-กันยายน-2560

6 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 16,000.00           16,000.00       ตกลงซ้ือ ที.เค.คอมพิวเตอร์ ท.ีเค.คอมพิวเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 82/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 15-กันยายน-2560

ส้ินสุดวันที่ 19-กันยายน-2560

7 ซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์แบบโซ่ 15,000.00           15,000.00       ตกลงซ้ือ บ.อาร์ซีพี มาเกต็ต้ิง บ.อาร์ซีพี มาเกต็ต้ิง เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 83/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 15-กันยายน-2560

ส้ินสุดวันที่ 30-กันยายน-2560

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

และราคาทีเ่สนอ
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือจ้าง
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แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ

วันที่ 30 กันยายน 2560

รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

8 ซ้ือไฟสามเหล่ียม 19,000.00           19,000.00       ตกลงซ้ือ โต้งการป้าย โต้งการป้าย เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 84/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 19-กันยายน-2560

ส้ินสุดวันที่ 23-กันยายน-2560

9 จดัซ้ือหมึกถ่ายเอกสาร 14,100.00           14,100.00       ตกลงซ้ือ เมืองเลยซัพพลาย เมืองเลยซัพพลาย เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 85/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 19-กันยายน-2560

ส้ินสุดวันที่ 24-กันยายน-2560

10 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 6,920.00             6,920.00        ตกลงซ้ือ หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 86/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 20-กันยายน-2560

ส้ินสุดวันที่ 25-กันยายน-2560

11 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 1,874.00             1,874.00        ตกลงซ้ือ ศึกษาภัณฑ์เลย ศึกษาภัณฑ์เลย เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 87/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 21-กันยายน-2560

ส้ินสุดวันที่ 25-กันยายน-2560

12 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 4,518.00             4,518.00        ตกลงซ้ือ ศึกษาภัณฑ์เลย ศึกษาภัณฑ์เลย เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 88/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 21-กันยายน-2560

ส้ินสุดวันที่ 25-กันยายน-2560

13 ซ้ือเกา้อีพ้ลาสติกมีพนักพิง ไม่มีเท้าแขน 52,000.00           52,000.00       ตกลงซ้ือ โฮมแคร์ โฮมแคร์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 89/2560

200 ตัว -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 21-กันยายน-2560

ส้ินสุดวันที่ 26-กันยายน-2560

14 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (สป.) 16,000.00           16,000.00       ตกลงซ้ือ โฮมแคร์ โฮมแคร์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 90/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 22-กันยายน-2560

ส้ินสุดวันที่ 27-กันยายน-2560

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ
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แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ

วันที่ 30 กันยายน 2560

รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

15 ซ้ือเคร่ืองขยายเสียงห้องประชุม 72,900.00           72,900.00       ตกลงซ้ือ หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 91/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 25-กันยายน-2560

ส้ินสุดวันที่ 5-ตุลาคม-2560

16 ซ้ืออปุกรณ์ไฟฟ้า 40,200.00           40,200.00       ตกลงซ้ือ นายขวัญนรินทร์ นายขวัญนรินทร์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 92/2560

มณีไวย์ มณีไวย์ สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 26-กันยายน-2560

ส้ินสุดวันที่ 7-ตุลาคม-2560

17 จดัซ้ือชุดย้ าสายไฟและชุดซ่อมแซมไฟฟ้า 30,000.00           30,000.00       ตกลงซ้ือ เอม็ซี การไฟฟ้า เอม็ซี การไฟฟ้า เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 93/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 26-กันยายน-2560

ส้ินสุดวันที่ 1-ตุลาคม-2560

18 จดัซ้ือพัดลม 9,000.00             9,000.00        ตกลงซ้ือ โชคศิริสปอร์ต โชคศิริสปอร์ต เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 94/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 27-กันยายน-2560

ส้ินสุดวันที่ 2-ตุลาคม-2560

19 จดัซ้ือเต้นท์ผ้าใบ 78,000.00           78,000.00       ตกลงซ้ือ มาวินการช่าง มาวินการช่าง เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 95/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 27-กันยายน-2560

ส้ินสุดวันที่ 2-ตุลาคม-2560

20 จดัซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย 99,000.00           99,000.00       ตกลงซ้ือ ร้านช านาญกจิ ร้านช านาญกจิ เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 96/2560

ร้อยเอด็ ร้อยเอด็ สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 27-กันยายน-2560

ส้ินสุดวันที่ 2-ตุลาคม-2560

21 จดัซ้ือเคร่ืองเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน 63,000.00           63,000.00       ตกลงซ้ือ โชคศิริสปอร์ต โชคศิริสปอร์ต เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 97/2560

ม. 4, 8 -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 27-กันยายน-2560

ส้ินสุดวันที่ 2-ตุลาคม-2560

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

และราคาทีเ่สนอ
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือจ้าง
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แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ

วันที่ 30 กันยายน 2560

รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

22 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,895.00             4,895.00        ตกลงซ้ือ ร้านพรนภา ร้านพรนภา เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 98/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 28-กันยายน-2560

ส้ินสุดวันที่ 30-กันยายน-2560

23 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,147.00             4,147.00        ตกลงซ้ือ ร้านพรนภา ร้านพรนภา เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 99/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 28-กันยายน-2560

ส้ินสุดวันที่ 30-กันยายน-2560

24

25

26

27

28

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ
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