
รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง
1 จา้งเหมาอาหารพร้อมเคร่ืองด่ืมฯ 30,000.00           30,000.00         ตกลงราคา นายปฐมพร ราชแกว้ นายปฐมพร ราชแกว้ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 2/2558

โครงการแข่งขันกฬีาออกพรรษา สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2558

2 จา้งท่าป้ายประชาสัมพันธ์ 3,000.00             3,000.00          ตกลงราคา น.ส.ทิพาวรรณ์ ศรีเมือง น.ส.ทิพาวรรณ์ ศรีเมือง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 3/2558

โครงการแข่งขันกฬีาออกพรรษา สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2558

3 จา้งเหมาอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 5,000.00             5,000.00          ตกลงราคา นางกรรณิกา สังฆะขี นางกรรณิกา สังฆะขี เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 4/2558

โครงการปรองดองสมานฉันท์ สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2558

4 จา้งท่าป้ายไวนิล 1,000.00             1,000.00          ตกลงราคา นายธนา พรมพุทธา นายธนา พรมพุทธา เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 5/2558

โครงการปรองดองสมานฉันท์ สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2558

5 จา้งจดัสถานที่ 9,000.00             9,000.00          ตกลงราคา นางทองหลาง ร่วมจติร นางทองหลาง ร่วมจติร เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 6/2558

โครงการปรองดองสมานฉันท์ สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2558

6 จา้งซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 3,100.00             3,100.00          ตกลงราคา ร้านท่าล่ียางยนต์ ร้านท่าล่ียางยนต์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 8/2558

ทะเบียน กข-3491 เลย สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2558

7 จา้งถ่ายเอกสาร ขัอบัญญัติ ปี 58 4,700.00             4,700.00          ตกลงราคา ร้านกอ้งหล้าพาณิชย์ ร้านกอ้งหล้าพาณิชย์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 9/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2558

8 จา้งซ่อมแซมจอคอมพิวเตอร์ 800.00               800.00             ตกลงราคา ร้านพีเคคอมพิวเตอร์ ร้านพีเคคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 10/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2558

9 จา้งท่าป้ายโครงการฝึกอบรม อปพร. 500.00               500.00             ตกลงราคา ร้านป้ายปาน 24 น. ร้านป้ายปาน 24 น. เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 11/2558

โครงการฝึก อปพร. สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2558

10 จา้งท่าอาหารพร้อมเคร่ืองด่ืม 3,000.00             3,000.00          ตกลงราคา นางเร่ืองศิปล์ วิชาเงิน นางเรืองศิลป์ วิชาเงิน เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 12/2558

โครงการฝึก อปพร. เ สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2558

11 ซ้ือน้่ามันเชื้อเพลิง ไตรมาสที่ 1 100,000.00         100,000.00       ตกลงราคา ร้านมิ่งแกว้บริการ ร้านมิ่งแกว้บริการ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 1/2558
(ระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค.57) สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558

แบบ สขร.1
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองผือ
วันที่ 31 ตุลาคม 2557

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ

ล่าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่



รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง
12 จดัซ้ือน้่ามันเชื้อเพลิง ไตรมาสที่ 1 5,000.00              5,000.00            ตกลงราคา มิ่งแกว้บริการ มิ่งแกว้บริการ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 2/2558

(ระหว่างเดือน ต.ค.57-.ก.ย.57) สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558

13 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ่าหมู่บ้าน/ส่านักงาน 80,300.00            80,300.00          ตกลงราคา ร้านบ้านเมี่ยงบุ๊คเซ้นเตอร์ ร้านบ้านเมี่ยง บุ๊ดเซ้นเตอร์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 3/2558
(ระหว่างเดือน ต.ค.57-ก.ย.58) สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558

14 จดัซ้ืออปุกรณ์กฬีา 3,240.00              3,240.00            ตกลงราคา นายมนชัย สุพรมอนิทร์ นายมนชัย สุพรมอนิทร์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 5/2558
โครงการแข่งขันกฬีาออกพรรษา สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2558

15 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,136.00            10,136.00          ตกลงราคา หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 6/2558
สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2558

16 จดัซ้ือวัสดุส่านักงาน 3,200.00              3,200.00            ตกลงราคา นางจ่าเนียร สุวรรณนัง นางจ่าเนียร สุวรรณนัง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 7/2558
สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2558

17 จดัซ้ืออปุกรณ์ผลเติมถังเคมี 1,950.00              1,950.00            ตกลงราคา ร้านเชียงคานดับเพลิง ร้านเชียงคานดับเพลิง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 7/2558
สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2558

18 จดัซ้ืออาหารเสริมนมโรงเรียน 534,275.60           534,275.60        พิเศษ สหกรณ์โคนม สหกรณ์โคนม ตามหนังสือส่ังการ เลขที่ 1/2558
(แห่งปรเทศไทย) (แห่งประเทศไทย) ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558

แบบ สขร.1
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองผือ
วันที่ 31 ตุลาคม 2557

ล่าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ



รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง
1 จา้งเหมา ขุด ขนย้าย กลบ บ่อขยะ 62,300.00           62,300.00         ตกลงราคา นายวิทยา ศรีกระทุม นายวิทยา ศรีกระทุม เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 13/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 3 พฤศจกิายน 2558

2 จา้งเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้่า 98,000.00           98,000.00         ตกลงราคา นายวิทยา ศรีกระทุม นายวิทยา ศรีกระทุม เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 14/2558

ด้วยไฟฟ้า บ้านปากห้วย หมู่ที่ 6 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 14พฤศจกิายน 2558

3 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ 27,120.00           27,120.00         ตกลงราคา ร้านท่าล่ียางยนต์ ร้านท่าล่ียางยนต์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 15/2558

ทะเบียน 81-1120 เลย(เปล่ียนยางรถ) สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 20พฤศจกิายน 2558

4 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ 4,700.00             4,700.00          ตกลงราคา อู ่ส.การช่าง อู ่ส.การช่าง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 16/2558

ทะเบียน 81-1120 เลย(ปะซ่อมถังฯ) สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 27พศฤจกิายน 2558

5 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 16,906.00           16,906.00         ตกลงราคา หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 8/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 13 พ.ย.58

6 ซ้ือวัสดุส่านักงาน(หมึกถ่ายเอกสาร) 3,800.00             3,800.00          ตกลงราคา เมืองเลยซัพพลาย เมืองเลยซัพพลาย เสนอราคาต่่าสุด ลงวันที่ 9/2558

เซอร์วิส เซอร์วิส สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 13 พ.ย.58

7 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 13,850.00           13,850.00         ตกลงราคา หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน เสนอราคาต่่าสุด ลงวันที่ 10/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 28 พ.ย.58

8

9

10

11

แบบ สขร.1
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองผือ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

ล่าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ



รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง
1 จา้งท่าป้ายไวนิล (วันที่ 5 ธันวามหาราช) 1,382.00              1,382.00            ตกลงราคา นายธนา พรมพุทธา นายธนา พรมพุทธา เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 17/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2558

2 จา้งหนังสือพิมพ์เมืองเลยนิวส์ 1,500.00              1,500.00            ตกลงราคา นายนันท์ สุขจนัดา นายนันท์ สุขจนัดา เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 18/2558
(5 ธันวาคม 2558) สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2558

3 จา้งท่าอาหารเล้ียงผู้เข้าประชุมสภาฯ 5,100.00              5,100.00            ตกลงราคา นางเรืองศิลป์ วิชาเงิน นางเรืองศิลป์ วิชาเงิน เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 19/2558
สมัย 4/2557 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558

4 จา้งปรับปรุงลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก 98,000.00            98,000.00          ตกลงราคา ร้านรุ่งฤทัย ร้านรุ่งฤทัย เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 20/2558
(ศูนย์วัดใหม่เจริญธรรม) ปากคาน ม.2 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2558

5 จา้งท่าป้ายไวนิล แจกผ้าห่มกนัหนาว 500.00                 500.00              ตกลงราคา ป้ายปาน  24 น. ป้ายปาน 24 น. เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 21/2558
ในเขตพืน้ที่ อบต.หนองผือ สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558

6 จา้งท่าป้ายการเตรียมและด่าเนินการป้อง 5,000.00              5,000.00            ตกลงราคา ป้ายปาน  24 น. ป้ายปาน 24 น. เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 22/2558
กนัและลดอบุัติเหตุฯ(เทศกาลปีใหม่) สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2558

7 ซ้ือวัสดุส่านักงาน(กระดาษA4) 20 รีม 2,300.00              2,300.00            ตกลงราคา นางจ่าเนียร สุวรรณนัง นางจ่าเนียร สุวรรณนัง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 11/2558
สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2558

8 จดัซ้ือดอกไม้(วัน 5 ธันวามหาราช) 4,800.00              4,800.00            ตกลงราคา นางค่าเพียร นาคมนตรี นางค่าเพียร นาคมนตรี เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 12/2558
สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2558

9 จดัซ้ือวัสดุส่านักงาน 9,325.00              9,325.00            ตกลงราคา บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแกน่ฯ บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแกน่ฯ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 13/2558
สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558

10 ซ้ือผ้าห่มกนัหนาวผ้าใยสงเคราะห์ฯ 98,600.00            98,600.00          ตกลงราคา ร้าน เอส ทีม สปอร์ต ร้าน เอส ทีม สปอร์ต เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 14/2558
สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2558

11 จดัซ้ือเส้ือสะท้อนแสงพร้อมสกรีน และ 7,690.00              7,690.00            ตกลงราคา วชิระเคร่ืองหมาย วชิระเคร่ืองหมาย เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 15/2558
กวยแบ่งเส้นฯ สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2558

แบบ สขร.1
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองผือ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ล่าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ



รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง
1 จา้งซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 81-1120 2,100.00              2,100.00            ตกลงราคา ท่าล่ียางยนต์ ท่าล่ียางยนต์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 23/2558

(เปล่ียนน้่ามันเคร่ือง.ไส้กรอง) สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 6 มกราคม 2558

2 จา้งท่าป้ายเขตแดน อบต.หนองผือ 25,400.00            25,400.00          ตกลงราคา นายธนา พรมพุทธา นายธนา พรมพุทธา เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 24/2558
สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 6 มกราคม 2558

3 จา้งซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 81-1120 1,100.00              1,100.00            ตกลงราคา ร้านอืง้เซอร์วิส ร้านอัง้เซอร์วิส เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 25/2558
(เปล่ียนคันเร่ง) สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 14 มกราคม 2558

4 จา้งซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 81-1120 1,140.00              1,140.00            ตกลงราคา ร้านท่าล่ียางยนต์ ร้านท่าล่ียางยนต์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 26/2558
(เปล่ียนกกยางกระบอกเบรกหลัง) สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 21 มกราคม 2558

5 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 7,400.00              7,400.00            ตกลงราคา เมืองเลยซัพพลาย เมืองเลยซัพพลาย เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 27/2558
เลขที่ 8175-47-0002 เซอร์วิส เซอร์วิส สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 21 มกราคม 2558

6 จา้งซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข3491 7,550.00              7,500.00            ตกลงราคา ร้านอัง้เซอร์วิส ร้านอัง้เซอร์วิส เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 28/2558
สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 23 มกราคม 2558

7 จา้งปรับถมดินข้างห้องประชุมองค์การ 90,800.00            90,800.00          ตกลงราคา ร้านณัฐวุฒิพาณิชย์ ร้านณัฐวุฒิพาณิชย์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 29/2558
บริหารส่วนต่าบลหนองผือ สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 28/1/2558

8 จา้งท่าป้านไวนิล โครงการกฬีาท้องถิ่น 5,000.00              5,000.00            ตกลงราคา โต้งการป้าย โต้งการป้าย เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 30/2558
สัมพันธ์ คร้ังที่ 15 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 30 มกราคม 2558

9 จา้งท่าอาหารพร้อมเคร่ืองด่ืม 5,460.00              5,460.00            ตกลงราคา นางกรรณิการ์ สังฆะขี นางกรรณิการ์ สังฆะขี เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 32/2558
โครงการดอกฝ้ายบานมะขามหวานฯ สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 30 มกราคม 2558

10 จา้งเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจ่าทาง 2,500.00              2,500.00            ตกลงราคา นายพงษ์ศักด์ิฯ นายพงษ์ศักด์ิฯ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 33/2558
ทะเบียน 10-1267 ลย. 41 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 30 มกราคม 2558

11 จา้งเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจ่าทาง 2,500.00              2,500.00            ตกลงราคา นายอรพิมพ์ อาจดวงดี นายอรพิมพ์ อาจดวงดี เสนอราคาต่่าสุด เลขที่  33/2558
ทะเบียน 10-1271 ลย. สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 30 มกราคม 2558

แบบ สขร.1
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองผือ
วันที่ 31 มกราคม 2558

ล่าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ



รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง
12 จา้งเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจ่าทาง 2,500.00              2,500.00            ตกลงราคา นายเสว่ียง โพธ์ิชัย นายเสว่ียง โพธ็ชัย เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 34/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 30 มกราคม 2558

13 จดัซ้ือน้่ามันเชื้อเพลิง (ไตรมาสที่ 2) 100,000.00           100,000.00        ตกลงราคา มิ่งแกว้บริการ มิ่งแกว้บริการ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 16/2558
สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 1 มกราคม 2558

14 จดัซ้ือเคร่ืองปั้มน้่าอตัโนมัติ 14,000.00            14,000.00          ตกลงราคา นายเชาวลิต ค่าหา นายเชาวลิต ค่าหา เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 16/2558
สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 21 มกราคม 2558

15 จดัซ้ือวัสดุส่านักงาน 5,332.00              5,332.00            ตกลงราคา บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแกน่ บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแกน่ฯ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 17/2558
สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 21 มกราคม 2558

16 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 17,086.00            17,086.00          ตกลงราคา หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 18/2558
สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 21 มกราคม 2558

17 จดัซ้ือวัสดุส่านักงาน 5,750.00              5,750.00            ตกลงราคา หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 19/2558
สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 21 มกราคม 2558

18 จดัซ้ือวัสดุไฟฟ้า 49,640.00            49,640.00          ตกลงราคา นางวิชาญ บุญธรรม นางวิชาญ บุญธรรม เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 23/2558
สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 23 มกราคม 2558

19 จดัซ้ือน้่าด่ืมสะอาดแบบบรรจถุัง ขนาด 5,000.00              5,000.00            ตกลงราคา นายค่ากอง ดีเลิศ นายค่ากอง ดีเลิศ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 21/2558
20 ลิตร สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 27 มกราคม 2558

20 จดัซ้ือชุดกฬีา 58,500.00            58,500.00          ตกลงราคา ร้าน สเต็ป สปอร์ต ร้านสเต็ป สปอร์ต เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 22/2558
โครงการแข่งขันกฬีาท้องถิ่นสัมพันธ์ฯ สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 28 มกราคม 2558

21 อปุกรณ์กฬีาและถ้วยรางวัลกฬีา 38,300.00            38,300.00          ตกลงราคา ร้านเอส แอนด์พี ร้านเอส แอนด์พี เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 23/2558
ท้องถิ่นสัมพันธ์ คร้ังที่ 15 นานาภัณฑ์ นานาภัณฑ์ สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่  28 มกราคม 2558

22 โครงการต่อเติมอาคารส่านักงาน 550,000.00           602,900.00        สอบราคา หจก.โชคศิริทรัพย์ท่าล่ี หจก.โชคศิริทรัพย์ท่าล่ี เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 1/2558
ลงวันที่ 12 มกราคม 2558

23 โครงการกอ่สร้างอาคารศูยน์พัฒนาเด็กฯ 1,798,000.00        1,800,000.00      สอบราคา หจก.ธิดากอ่สร้าง หจก.ธิดากอ่สร้าง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 2/2558
ลงวันที่ 27 มกราคม 2558

แบบ สขร.1
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองผือ
วันที่ 31 มกราคม 2558

ล่าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ



รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง
22 โครงการปรับปรุงซ่อมสถานีสูบน้่าด้วย 2,257,000.00        2,265,000.00      ประกวดราคา หจก.ต้ังคงอยู่ หจก.ต้ังคงอยู่ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ E1/2558

ไฟฟ้า ม.2,ม.6,ม.7 ลงวันที่ 16 มกราคม 2558

แบบ สขร.1
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองผือ
วันที่ 31 มกราคม 2558

ล่าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ



รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง
1 จา้งเหมาจดัสถานที่โครงการงานกฬีา 16,000.00            16,000.00          ตกลงราคา นางสาวศิริลักษณ์ บุญจอม นางสาวศิริลักษณ์ บุญจอม เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 35/2558

ท้องถิ่นสัมพันธ์ คร้ังที่ 15 สะดวก บริการรวเร็ว ลงวันที่ 2 กมุภาพันธ์ 2558

2 จา้งเหมาท่าอาหาร กลางวัน อาหารว่าง 5,850.00              5,850.00            ตกลงราคา นางอดุร จ่ารูญศิริ นางอดุร จ่ารูญศิริ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 36/2558
สะดวก บริการรวเร็ว ลงวันที่ 2 กมุภาพันธ์ 2558

3 จา้งเหมาส่ารวจออกแบบเขียนแบบ 50,000.00            50,000.00          ตกลงราคา นายธีรภัทร สุวรรณศรี นายธีรภัทร สุวรรณศรี เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 37/2558
สายห้วยโศก สะดวก บริการรวเร็ว ลงวันที่ 6 กมุภาพันธ์ 2558

4 จา้งท่าอาหารกลางวัน อาหารว่างฯ 4,930.00              4,930.00            ตกลงราคา นางเรืองศิลป์ วิชาเงิน นางเรืองศิลป์ วิชาเงิน เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 38/2558
เล้ียงผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ สะดวก บริการรวเร็ว ลงวันที่ 12 กมุภาพันธ์ 2558

5 จา้งซ่อมแซมเคร่ือถ่ายเอกสาร 11,000.00            11,000.00          ตกลงราคา เมืองเลย ซัพพลาย เมืองเลย ซัพพลาย เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 39/2558
จา้งซ่อมแซมเคร่ือแฟร์ก สะดวก บริการรวเร็ว ลงวันที่ 18 กมุภาพันธ์ 2558

6 จา้งเช็คสภาพรถยนต์ตามระยะทาง 3,923.21              3,923.21            ตกลงราคา บ.พัฒนชัยยนต์ฯ บ.พัฒนชัยยนต์ฯ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 40/2558
กข-2106 สะดวก บริการรวเร็ว ลงวันที่ 24 กมุภาพันธ์ 2558

7 จา้งท่าส่ือประชาสัมพันธ์ฯ กจิกรรม 3,500.00              3,500.00            ตกลงราคา เมืองเลย นิวส์ เมืองเลย นิวส์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 41/2558
อบต.หนองผือ สะดวก บริการรวเร็ว ลงวันที่ 24 กมุภาพันธ์ 2558

8 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร FS 6,500.00              6,500.00            ตกลงราคา เมืองเลย ซัพพลาย เมืองเลย ซัพพลาย เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 42/2558
-1116 สะดวก บริการรวเร็ว ลงวันที่ 24 กมุภาพันธ์ 2558

9 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร Fx- 4,500.00              4,500.00            ตกลงราคา เมืองเลย ซัพพลาย เมืองเลย ซัพพลาย เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 43/2558
 fl512cx สะดวก บริการรวเร็ว ลงวันที่ 24 กมุภาพันธ์ 2558

10 จา้งซ่อมแซมอาคารส่านักงาน 90,800.00            90,800.00          ตกลงราคา นายวิสุด วันหากจิ นายวิสุด วันหากจิ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 44/2558
สะดวก บริการรวเร็ว ลงวันที่ 26 กมุภาพันธ์ 2558

11 จา้งท่าป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการปล่อย 700.00                 700.00              ตกลงราคา ร้านป้ายปาน 24 น. ร้านป้ายปาน 24 น. เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 45/2558
น้่า จงัหวัดเลย สะดวก บริการรวเร็ว ลงวันที่ 26 กมุภาพันธ์ 2558

แบบ สขร.1
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองผือ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

ล่าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ



รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง
12 จา้งปรับปรุงซ่อมแซมลอกรางระบายน้่า 76,800.00            76,800.00          ตกลงราคา ร้าน โอเค กอ่สร้าง ร้าน โอเค กอ่สร้าง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 46/2558

บ้านขอนแกน่ หมู่ที่ 4 สะดวก บริการรวเร็ว ลงวันที่ 27 กมุภาพันธ์ 2558

13 จา้งปรับปรุงซ่อมแซมลอกรางระบายน้่า 57,400.00            57,400.00          ตกลงราคา ร้าน Big A กอ่สร้าง ร้าน Big A กอ่สร้าง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 47/2558

บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 8 สะดวก บริการรวเร็ว ลงวันที่ 27 กมุภาพันธ์ 2558

14 จดัซ้ือวัสดุส่านักงาน 1,578.00              1,578.00            ตกลงราคา หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 24/2558

สะดวก บริการรวเร็ว ลงวันที่ 16 กมุภาพันธ์ 2558

15 วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,700.00              5,700.00            ตกลงราคา หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 25/2558

สะดวก บริการรวเร็ว ลงวันที่ 16 กมุภาพันธ์ 2558

16 หมึกถ่ายเอกสาร 1,500.00              1,500.00            ตกลงราคา เมืองเลย ซัพพลาย เมืองเลย ซัพพลาย เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 26/2558

สะดวก บริการรวเร็ว ลงวันที่ 23 กมุภาพันธ์ 2558

17 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง สายบ้าน 444,000.00           562,620.00        สอบราคา หจก.นิยมภูมิ หจก.นิยมภูมิ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 3/2558

เมี่ยง-น้่าแคม หมู่ที่ 5 ลงวันที่ 3 กมุภาพันธ์ 2558

18 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย 444,000.00           444,000.00        สอบราคา หจก.นิยมภูมิ หจก.นิยมภูมิ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 4/2558

ปากห้วย-นากระเซ็ง หมู่ที่ 7 ลงวันที่ 3 กมุภาพันธ์ 2558

แบบ สขร.1
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองผือ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

ล่าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ



รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง
1 จา้งบริการท่าความสะอาดอาคาร 17,400.00            17,400.00          ตกลงราคา นางพรรญกา ฯ นางพรรญกาฯ ตามแรงงานขั้นต่่า เลขที่ 48/2558

ส่านักงานฯ ลงวันที่ 2 มีนาคม 2558

2 จา้งท่าป้ายประชาสัมพันธ์ งานวันสตรี 500.00                 500.00              ตกลงราคา ร้านป้ายปาน 24 น. ร้านป้ายปาน 24 น. เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 48/2558
สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 2 มีนาคม 2558

3 จา้งท่าอาหารพร้อมเคร่ืองด่ืม วันสตรี 1,992.00              1,992.00            ตกลงราคา ร้านป้ายปาน 24 น. ร้านป้ายปาน 24 น. เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 49/2558
สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558

4 จา้งรถยนต์โดยสารไม่ประจ่าทาง 3,000.00              3,000.00            ตกลงราคา นายพงษ์ศักด์ิฯ นายพงษ์ศักด์ิ ฯ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 50/2558
สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558

5 ป้ายรณรงค์เกบ็ขยะ 960.00                 960.00              ตกลงราคา นายธนา พรมพุทธา นายธนา พรมพุทธา เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 51/2558
สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558

6 ป้ายแผนพัฒนาสามปี 500.00                 500.00              ตกลงราคา นายธนา พรมพุทธา นายธนา พรมพุทธา เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 52/2558
สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558

7 เหมาซ่อมแซมถนนเพือ่การเกษตร 65,000.00            65,000.00          ตกลงราคา วีไอทีคอมมินิเคชั่น วีไอทีคอมมินิเคชั่น เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 53/2558
สายนาหวลง หมู่ 2 โลจสีติกส์เซอร์วิส โลจสีติกส์เซอร์วิส ลงวันที่  18 มีนาคม 2558

8 เหมาท่าอาหารผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 2,500.00              2,500.00            ตกลงราคา นางจ่าเนียร สุวรรณนัง นางจ่าเนียร สุวรรณนัง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 54/2558
ด้านอคัคีภัย สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558

9 เติมผงถังดับเพลิง/ซ่อมแซมแรงดัน 3,750.00              3,750.00            ตกลงราคา เชียงคานดับเพลิง เชียงคานดับเพลิง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 55/2558
เกรดวัดแรงดัน สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558

10 ซ่อมแซมถนนเพือ่การเกษตร 87,000.00            87,000.00          ตกลงราคา Big A กอ่สร้าง Big A กอ่สร้าง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 56/2558
สายนาโปร่งน้อย-สายห้วยปอ หมู2่ ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558

11 เหมาท่าอาหารเพือ่จดัเล้ียงผู้เข้าร่วม 5,100.00              5,100.00            ตกลงราคา นางเรืองศิลป์ วิฃาเงิน นางเรืองศิลป์ วิฃาเงิน เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 57/2558
ประชุมสภาสมัยวิสามัญคร้ังที่ 1-2 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558

แบบ สขร.1
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มนีาคม

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองผือ
วันที่ 31 มนีาคม 2558

ล่าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ



รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง
12 เหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,200.00              1,200.00            ตกลงราคา ร้านที.เค คอมพิวเตอร์ ร้านที.เค คอมพิวเตอร์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 59/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558

13 ขุดลอกบริเวณแพสูบน้่า สถานีสูบน้่า 53,000.00            53,000.00          ตกลงราคา นายวิทยา ศรีกระทุม นายวิทยา ศรีกระทุม เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 60/2558
ด้วยไฟฟ้า เมี่ยง 2 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558

14 ซ่อมแซมสะพานข้ามคลองระบายน้่า 26,700.00            26,700.00          ตกลงราคา โอเคกอ่สร้าง โอเคกอ่สร้าง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 61/2558
ปากห้วย หมู6่ ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558

15 ซ่อมแซมถนนเพือ่การเกษตร 87,000.00            87,000.00          ตกลงราคา sk กอ่สร้าง sk กอ่สร้าง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 62/2558
สายหาดแดง-สายรอบหมู่บ้าน หมู่1 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2558

16 เหมาท่าป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรม 2,000.00              2,000.00            ตกลงราคา ธนา พรมพุทธา ธนา พรมพุทธา เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 63/2558
ประสิทธิภาพฯ (ทัศนศึกษาดูงาน) สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 26 มีนาคม 2558

17 ท่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง พร้อม 7,000.00              7,000.00            ตกลงราคา ร้านยูริตา ร้านยูริตา เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 64/2558
เคร่ืองด่ืม (วันฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน) สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558

18 เหมาจดัสถานที่เปิดพิธีฝึกอบรม 2,000.00              2,000.00            ตกลงราคา น.ส.พรนภา น.ส.พรนภา เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 65/2558
(ทัศนศึกษาดูงาน) ษรแกว้ธรรมมัง ษรแกว้ธรรมมัง สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558

19 เหมารถยนต์โดยสารไม่ประจ่าทาง 72,000.00            72,000.00          ตกลงราคา นายศุภชัย นายศุภชัย เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 66/2558
ทะเบียน 30-0512 ขอนแกน่ สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558

20 วัสดุส่านักงาน 5,190.00              5,190.00            ตกลงราคา บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแกน่ บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแกน่ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 27/2558
เลย เลย ลงวันที่ 2 มีนาคม 2558

21 ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 67,400.00            67,400.00          ตกลงราคา เชียงคานดับเพลิง เชียงคานดับเพลิง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 28/2558
สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558

22 วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,636.00            19,636.00          ตกลงราคา หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 29/2558
สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558

แบบ สขร.1
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มนีาคม

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองผือ
วันที่ 31 มนีาคม 2558

ล่าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ



รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง
23 วัสดุส่านักงาน 7,700.00              7,700.00            ตกลงราคา หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 30/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558

24 วัสดุกอ่สร้าง (ช่วยเหลือผู้ประสบภัย) 21,880.00            21,880.00          ตกลงราคา ร้านรุ่งฤทัย ร้านรุ่งฤทัย เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 31/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 18 มีนาคม 2558

25 วัสดุส่านักงาน (กองช่าง) 13,143.00            13,143.00          ตกลงราคา Big A กอ่สร้าง Big A กอ่สร้าง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 32/2558

ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558

26 วัสดุเคร่ืองเขียน อปุกรณ์การฝึกอบรม 18,455.00            18,455.00          ตกลงราคา ร้านพลอยสวย ร้านพลอยสวย เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 33/2558

และของสมมนาคุณ สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 26 มีนาคม 2558

27 ครุภัณฑ์ถังพลาสติก 84,000.00            84,000.00          ตกลงราคา บ.มาวิน อนิเตอร์เทรด บ.มาวิน อนิเตอร์เทรด เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 34/2558

จ่ากดั จ่ากดั สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 26 มีนาคม 2558

28 โครงการซ่อมแซมถนนเพือ่การเกษตร 460,000.00           1,137,000.00      สอบราคา หจก.เฉลิมพงษ์ หจก.เฉลิมพงษ์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 5/2558

สายห้วยโศก-บ้านปากคาน หมู่ 2 แทรกเตอร์ แทรกเตอร์ ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558

29 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต 720,000.00           920,000.00        สอบราคา ทองแดง ทองแดง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 6/2558

สายบ้านขอนแกน่ หมู่ 4 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558

30 โครงการจดัซ้ือรถยนต์บรรทุกขยะ 2,290,000.00        2,300,000.00      ประกวดราคา บ.คิงส์ ดีเวลลอปเม้น จก. บ.คิงส์ ดีเวลลอปเม้น จก. เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ E2/2558

แบบ 6 ล้อ 6 ต้น ฯ 1 คัน ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558

-                   -                                 

-                   -                                 

-                   -                                 

แบบ สขร.1
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มนีาคม

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองผือ
วันที่ 31 มนีาคม 2558

ล่าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ



รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง
1 เหมากอ่สร้างวางท่อระบายน้่า คสล. 97,800.00            97,800.00          ตกลงราคา วีไอทีคอมมินิเคชั่น วีไอทีคอมมินิเคชั่น เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 67/2558

สายห้วยขยาม หมู่8 โลจสีติกส์เซอร์วิส โลจสีติกส์เซอร์วิส ลงวันที่ 10 เมษายน 2558

2 เหมาซ่อมแซมถนนเพือ่การเกษตร 36,500.00            36,500.00          ตกลงราคา โอเค กอ่สร้าง โอเค กอ่สร้าง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 68/2558
สายซ่าเชียงโม บ.ขอนแกน่ หมู่ 4 ลงวันที่ 10 เมษายน 2558

3 เหมาท่าอาหารโครงการรดน้่าขอพร 77,604.00            77,604.00          ตกลงราคา บัวทอง ศรีคาน บัวทอง ศรีคาน เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 69/2558
ผู้สูงอายุ สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 10 เมษายน 2558

4 เหมาท่าป้ายประชาสัมพันธ์ 700.00                 700.00              ตกลงราคา ป้ายปาน 24 น. ป้ายปาน 24 น. เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 70/2558
โครงการรดน้่าขอพรผู้สูงอายุ สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 10 เมษายน 2558

5 เหมาจดัสถานที่พร้อมเคร่ืองเสียง 1,500.00              1,500.00            ตกลงราคา พงษ์ศักด์ิ อกุฤษทรัพย์ พงษ์ศักด์ิ อกุฤษทรัพย์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 71/2558
สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 10 เมษายน 2558

6 เหมาซ่อมแซมถนนเพือ่การเกษตร 31,000.00            31,000.00          ตกลงราคา โอเค กอ่สร้าง โอเค กอ่สร้าง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 72/2558
สายห้วยหินลาด บ.ขอนแกน่ หมู่ 4 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558

7 เหมาซ่อมแซมถนนเพือ่การเกษตร 78,000.00            78,000.00          ตกลงราคา ทรัพย์พูนทวี ทรัพย์พูนทวี เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 73/2558
สายสนามบิน บ.เพชรโสภณ หมู่ 10 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558

8 จา้งเหมาปรับถมดินบริเวณส่านักงาน 98,000.00            98,000.00          ตกลงราคา ยงยุทธพาณิชย์ ยงยุทธพาณิชย์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 74/2558
อบต.หนองผือ ลงวันที่ 20 เมษายน 2558

9 เหมาซ่อมแซมถนนเพือ่การเกษตร 47,500.00            47,500.00          ตกลงราคา วีไอทีคอมมินิเคชั่น วีไอทีคอมมินิเคชั่น เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 75/2558
สายภูเปียกหาด บ้านเมี่ยง หมู่ 5 โลจสีติกส์เซอร์วิส โลจสีติกส์เซอร์วิส ลงวันที่ 22 เมษายน 2558

10 เหมาซ่อมแซมถนนเพือ่การเกษตร 52,000.00            52,000.00          ตกลงราคา sk กอ่สร้าง sk กอ่สร้าง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 76/2558
สายนางบ่อ บ้านปากห้วย หมู่ 7 ลงวันที่ 22 เมษายน 2558

11 เหมาซ่อมแซมถนนเพือ่การเกษตร 56,000.00            56,000.00          ตกลงราคา โอเค กอ่สร้าง โอเค กอ่สร้าง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 77/2558
สายห้วยตาด บ้านเมี่ยง หมู่ 5 ลงวันที่ 22 เมษายน 2558

แบบ สขร.1
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองผือ
วันที่ 30 เมษายน 2558

ล่าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ



รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง
12 เหมาท่าอาหารกลางวัน-อาหารว่าง 3,000.00              3,000.00            ตกลงราคา นางนิตยา มีสุข นางนิตยา มีสุข เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 78/2558

ประชุมโครงการทบทวนแผนพัฒนา 3 ปี -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 29 เมษายน 2558

13 วัสดุน้่ามันเชื้อเพลิง ไตรมาสที่ 3 100,000.00           100,000.00        ตกลงราคา มิ่งแกว้บริการ มิ่งแกว้บริการ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 35/2558

(ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2558) สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 1 เมษายน 2558

14 วัสดุส่านักงาน 4,000.00              4,000.00            ตกลงราคา หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 36/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 9 เมษายน 2558

15 วัสดุงานครัว 5,144.00              5,144.00            ตกลงราคา ร้านพลอยสวย ร้านพลอยสวย เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 37/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 28 เมษายน 2558

16 วัสดุส่านักงาน 1,639.00              1,639.00            ตกลงราคา หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 38/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 29 เมษายน 2558

17 วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,350.00              7,350.00            ตกลงราคา หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 39/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 29 เมษายน 2558

18 จดัซ้ืออาหารเสริมนมโรงเรียน 550,983.20           550,983.20        วิธีพิเศษ องค์การส่งเสริมกจิการ องค์การส่งเสริมกจิการ ตามหนังสือส่ังการ เลขที่ 2/2558

โคนม(แห่งประเทศไทย) โคนม(แห่งประเทศไทย) ลงวันที่ 1 เมษายน 2558

แบบ สขร.1
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองผือ
วันที่ 30 เมษายน 2558

ล่าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ



รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง
1 เหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง สายภายในหมู่ 99,000.00            99,000.00          ตกลงราคา วิไอที คอมมินิโลจสีติกส์ วีไอทีคอมมินิโลจสีติกส์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 79/2558

บ้าน หมู่ที่ 7 เซอร์วิส เซอร์วิส สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558

2 เหมาซ่อมสร้างลูกรัง สายบ้านปากคาน หมู่2 84,620.00            84,620.00          ตกลงราคา หจก.ดิษย์ลดา หจก.ดิษย์ลดา เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 80/2558
(เงินเหลือจา่ย ยุทธศาสตร์) สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558

3 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายภายใน 90,000.00            90,000.00          ตกลงราคา สุริยากอ่สร้าง สุริยากอ่สร้าง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 81/2558
หมุ่บ้าน ปากห้วย หมู่ที 7 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558

4 ซ่อมแซมท่อระบายน้่าคอนกรีตเสริมเหล็ก 99,400.00            99,400.00          ตกลงราคา Big A กอ่สร้าง Big A กอ่สร้าง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่  82/2558
ซอยดอนหอ หมู่ที่ 6 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

5 ซ่อมแซมถนนเพือ่การเกษตร สายนาหลวง 40,700.00            40,700.00          ตกลงราคา sk กอ่สร้าง sk กอ่สร้าง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 83/2558
นาหนองกกดู่ หมู่ที่ 6 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

6 กอ่สร้างวางท่อระบายน้่าคอนกรีตเสริมเหล็ก 60,000.00            60,000.00          ตกลงราคา ทรัพย์พูนทวี ทรัพย์พูนทวี เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 84/2558
ภายในหมุ่บ้าน หมู่ที่ 6 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558

7 ป้ายไวนิล 500.00                 500.00              ตกลงราคา ป้ายปาน 24 น. ป้านปาน 24 น. เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 85/2558
โครงการธนาคารขยะ สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2558

8 ท่าอาหาร 6,000.00              6,000.00            ตกลงราคา สินเจริญ สินเจริญ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 86/2558
โครงการธนาคารขยะ สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2558

9 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,000.00              4,000.00            ตกลงราคา หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 40/2558
สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558

10 วัสดุส่านักงาน 1,650.00              1,650.00            ตกลงราคา หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 41/2558
สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558

11 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,390.00              1,390.00            ตกลงราคา หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 42/2558
สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

แบบ สขร.1
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองผือ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

ล่าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ



รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง
12 วัสดุส่านักงาน 5,830.00              5,830.00            ตกลงราคา หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 43/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

13 วัสดุไฟฟ้า กองช่าง 48,300.00            48,300.00          ตกลงราคา วีซี 99 วีซี 99 เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 44/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

14 วัสดุส่านักงาน 3,800.00              3,800.00            ตกลงราคา เมืองเลยซัพพลาย เมืองเลยซัพพลาย เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 45/2558

เซอร์วิส เซอร์วิส สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

15 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง 650,000.00           650,000.00        สอบราคา บ.เอเจเจ กอ่สร้าง บ.เอเจเจ กอ่สร้าง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 7/2558

สายบ.ปากห้วย ปากคาน ม.6 ม. 3 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

แบบ สขร.1
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองผือ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

ล่าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ



รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง
1 จา้งเหมาท่าความสะอาดส่านักงาน 18,600.00            18,600.00          ตกลงราคา นางพรรญกาฯ นางพรรญกาฯ ตามค่าแรงขั้นต่่า เลขที่ 87/2558

ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558

2 โครงการว่างท่อประปาส่งน้่าเพือ่การเกษตร 88,000.00            88,000.00          ตกลงราคา อภิวัฒน์เซอร์วิส อภิวัฒน์เซอร์วิส เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 88/2558

(สายรอบหมู่บ้าน) หมู่ที่ 1 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2558

3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 98,000.00            98,000.00          ตกลงราคา ทวีโชคพาณิชย ทวีโชคพาณิชย เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 90/2558

ซอยบ้านครูใหม่ หมู่ที่ 2 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558

4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 99,500.00            99,500.00          ตกลงราคา ย่ีหวาพาณิชย์ ย่ีหวาพาณิชย์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 91/2558

สายห้วยหาม ม.4 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558

5 โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน้่า คสล. 64,500.00            64,500.00          ตกลงราคา ร้านทองแดง ร้านทองแดง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 92/2558

รูปตัว U ซ.ดอกคูณ ม.5 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558

6 โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 99,000.00            99,000.00          ตกลงราคา ร้านกจิเจริญ ร้านกจิเจริญ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 93/2558

สายรอบหมู่บ้าน ม.7 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558

7 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 98,000.00            98,000.00          ตกลงราคา สุริยากอ่สร้าง สุริยากอ่สร้าง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 94/2558

สายห้วยพระใหญ่ ม.3 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558

8 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 98,000.00            98,000.00          ตกลงราคา ไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 95/2558

สายซ.บ้านนายคาวี ม.2 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558

9 เหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 400.00                 400.00              ตกลงราคา ทีเคคอมพิวเตอร์ ทีเคคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 96/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558

10 เหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 5,700.00              5,700.00            ตกลงราคา ท่าล่ีการไฟฟ้า ท่าล่ีการไฟฟ้า เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 97/2558

กข 3491 เลย สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่  19 มิถุนายน 2558

11 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 98,000.00            98,000.00          ตกลงราคา หจก.ดิษย์ลดา หจก.ดิษย์ลดา เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 98/2558
ซ.บ้านหมวดเวศน์ ม.7 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558

แบบ สขร.1
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มถุินายน

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองผือ
วันที่ 30 มถุินายน 2558

ล่าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ



รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง
12 เหมาจดัสถานที่ โครงการต่อต้าน -                   ตกลงราคา -                                 เสนอราคาต่่าสุด

ยาเสพติด สะดวก บริการรวดเร็ว

13 เหมาท่าอาหารพร้อมเคร่ืองด่ืม(โครงการ -                   ตกลงราคา -                                 เสนอราคาต่่าสุด
ต่อต้านยาเสพติด) สะดวก บริการรวดเร็ว

14 เหมาท่าป้ายประชาสัมพันธ์ -                   ตกลงราคา -                                 เสนอราคาต่่าสุด
(โครงการต่อต้านยาเสพติด) สะดวก บริการรวดเร็ว

15 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 82,000.00            82,000.00          ตกลงราคา หจก.ดิษย์ลดา หจก.ดิษย์ลดา เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 103/2558
ซ.สามัคคี ม.10 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558

16 เหมาท่าอาหารพร้อมเคร่ืองด่ืม 2,210.00              2,210.00            ตกลงราคา เรืองศิลป์ เรืองศิลป์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 104/2558
เล้ียงสภา สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558

17 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 98,000.00            98,000.00          ตกลงราคา หจก.กนกกาญจน์ หจก.กนกกาญจน์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 105/2558
ซ.บ้านนายโรจน์ ม.6 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

18 วัคซีนพิษสุนัขบ้า 9,000.00              9,000.00            ตกลงราคา บ.เพือ่นสัตว์ บ.เพือ่นสัตว์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 47/2558
สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

19 ซ้ือสังกะสีเพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 5,250.00              5,250.00            ตกลงราคา รุ่งฤทัย รุ่งฤทัย เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 48/2558
สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558

20 จดัซ้ือวัสดุส่านักงาน กองช่าง 15,617.00            15,617.00          ตกลงราคา Big A กอ่สร้าง Big A กอ่สร้าง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 49/2558
สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558

21 จดัซ้ือเคร่ือง GPS กองช่าง 60,000.00            60,000.00          ตกลงราคา เทคนิค โอเอ เทคนิค โอเอ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 50/2558
สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558

แบบ สขร.1
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มถุินายน

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองผือ
วันที่ 30 มถุินายน 2558

ล่าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ



รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง
22 วัสดุประเภทงานครัว 8,629.00              8,629.00            ตกลงราคา นางจ่าเนียร นางจ่าเนียร เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 51/2558

สุวรรณนัง สุวรรณนัง สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558

23 วัสดุส่านักงาน 3,320.00              3,320.00            ตกลงราคา หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 52/2558
สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558

24 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,000.00              2,000.00            ตกลงราคา หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 53/2558
สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558

25 ซ้ือสังกะสีเพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 18,720.00            18,720.00          ตกลงราคา รุ่งฤทัย รุ่งฤทัย เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 54/2558
สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558

26

27

28

29

30

31

32

แบบ สขร.1
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มถุินายน

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองผือ
วันที่ 30 มถุินายน 2558

ล่าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ



รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

1 โครงการซ่อมแซมทอ่ระบายน้่า 85,100.00            85,100.00          ตกลงจา้ง ทรัพย์พูนทวี ทรัพย์พูนทวี เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 106/2558

คสล.สายทางลงท่าด่าน บ.หนองผือ สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558

2 เหมาอาหารกลางวัน อาหารว่าง เคร่ืองด่ืม 10,000.00            10,000.00          ตกลงจา้ง เรืองศิลป์ เรืองศิลป์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 107/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

3 เหมาท่าป้ายโครงการ 500.00                 500.00              ตกลงจา้ง ร้านป้ายปาน 24 น ร้านป้ายปาน 24 น เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 108/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

4 จดัซ้ือน้่ามันไตรมาส 4 100,000.00           100,000.00        ตกลงซ้ือ มิ่งแกว้บริการ มิ่งแกว้บริการ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 55/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

5 จดัซ้ือถังขยะยางรถยนต์ 15,000.00            15,000.00          ตกลงซ้ือ รัตนไชย รัตนไชย เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 56/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558

6 จดัซ้ือน้่าด่ืมสะอาด 5,000.00              5,000.00            ตกลงซ้ือ น้่าด่ืมนาคินทร์ น้่าด่ืมนาคินทร์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 57/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 

7 ทรายก่าจดัลูกน้่ายุงลายและน้่ายาพ่น 49,200.00            49,200.00          ตกลงซ้ือ ร้าน ps sportteam ร้าน ps sportteam เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 58/2558

หมอกควัน สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558

8 วัสดุส่านักงาน 1,500.00              1,500.00            ตกลงซ้ือ เมืองเลยซัพพลาย เมืองเลยซัพพลาย เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 59/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558

9 วัสดุคอมพิวเตอร์ 16,800.00            16,800.00          ตกลงซ้ือ หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 60/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558

10 วัสดุส่านักงาน กระดาษ A4 5,750.00              5,750.00            ตกลงซ้ือ หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 61/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558

11 ซ้ือเล่ือยยนต์ 13,000.00            13,000.00          ตกลงซ้ือ บ.PCRมาร์เกต็ต้ิง บ.PCRมาร์เกต็ต้ิง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 62/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

แบบ สขร.1
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองผือ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

ล่าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ



รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง
12 ซ้ือครุภัณฑ์ตู้เหล็กแบบมือปิด(แบบบานเปิด) 10,000.00            10,000.00          ตกลงซ้ือ โฮมแคร์ โฮมแคร์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 63/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558

13 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์(โครงการอบรมให้ความรู้ 5,900.00              5,900.00            ตกลงซ้ือ -                                 เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 64/2558

ผู้สูงอายุฯ) สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

14 ซ้ือวิทยุ เคร่ืองรับส่งวิทยุ 60,000.00            60,000.00          ตกลงซ้ือ ps sportteam ps sportteam เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 65/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

15 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 32,590.00            32,590.00          ตกลงซ้ือ หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 66/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

16 ซ้ือครุภัณฑ์ดับเพลิง 38,000.00            38,000.00          ตกลงซ้ือ เชียงคานดับเพลิง เชียงคานดับเพลิง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 67/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

17 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์(โครงการอบรมให้ความรู้ 5,900.00              5,900.00            ตกลงซ้ือ ป้ายปาน 24 น ป้ายปาน 24 น เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 68/2558

ผู้สูงอายุฯ) สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

18 โครงการเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน 193,000.00           193,000.00        สอบราคาจา้ง หจก.โชคศิริทรัพย์ หจก.โชคศิริทรัพย์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 8/2558

หมู่ 3 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558

19 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่าคสล .รูปตัวยู 149,900.00           149,900.00        สอบราคาจา้ง นายทองแดง วันหากจิ นายทองแดง วันหากจิ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 10/2558

ซอย 2 ม.6 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 

20 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้่าคสล. 180,000.00           180,000.00        สอบราคาจา้ง หจก.เฉลิมพงษ์แทรกเตอร์ หจก.เฉลิมพงษ์แทรกเตอร์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 11/2558

ซ.ลุงการ-ห้วยน้่าวัก ม.9 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558

21 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้่าคสล. 98,000.00            98,000.00          สอบราคาจา้ง หจก.กติติพลวัสดุกอ่สร้าง หจก.กติติพลวัสดุกอ่สร้าง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 12/2558

สายบ้านเมี่ยง-น้่าแคม ม.5 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

21 โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการแอสฟัทส์ติก 169,000.00           169,000.00        สอบราคาจา้ง ร้านเจริญชัยกอ่สร้าง ร้านเจริญชัยกอ่สร้าง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 13/2558

คอนกรีตสายวัดป่า บ.ขอนแกน่ ม.4 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 

แบบ สขร.1
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองผือ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

ล่าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ



รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง
1 เหมาท่าความสะอาด(ส่านักงาน) 12,600.00            12,600.00          ตกลงจา้ง นางสาวจฑุารัตน์ นางสาวจฑุารัตน์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 109/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558

2 เหมาเกรดบ่อขยะ 62,300.00            62,300.00          ตกลงจา้ง หจก.เฉลิมพงษ์แทรกเตอร์ หจก.เฉลิมพงษ์แทรกเตอร์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 110/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2558

3 เหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ 81-1120เลย 13,220.00            13,220.00          ตกลงจา้ง อัง้เซอร์วิส อัง้เซอร์วิส เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 111/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558

4 เหมาท่าอาหารเล้ียงสภา สมัยสามัญที่ 3,485.00              3,485.00            ตกลงจา้ง เรืองศิลป์ เรืองศิลป์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 112/2558

3/2558 คร้ังที่ 1 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558

5 ป้ายวันแม่ 4,500.00              4,500.00            ตกลงจา้ง นายธนา พรมพุทธา นายธนา พรมพุทธา เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 113/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558

6 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 600.00                 600.00              ตกลงจา้ง ทีเค คอมพิวเตอร์ ทีเค คอมพิวเตอร์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 114/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558

7 ซ่อมรถน้่าเอนกประสงค์ บท 3231 เลย 11,020.00            11,020.00          ตกลงจา้ง ร้านท่าล่ีการไฟฟ้า ร้านท่าล่ีการไฟฟ้า เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 115/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558

8 เหมาท่าอาหารเล้ียงสภา สมัยสามัญที่ 2,210.00              2,210.00            ตกลงจา้ง เรืองศิลป์ เรืองศิลป์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 116/2558

3/2558 คร้ังที่ 2 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558

9 เหมาท่าอาหารเล้ียงสภา สมัยสามัญที่ 2,210.00              2,210.00            ตกลงจา้ง เรืองศิลป์ เรืองศิลป์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 117/2558

3/2558 คร้ังที่ 3 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558

10 ซ่อมรถจกัรยานยนต์ กธข 273 เลย 550.00                 550.00              ตกลงจา้ง ชัยต้ังเจริญยานยนต์ ชัยต้ังเจริญยานยนต์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 118/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558

11 ขยายต่อเติมสะพานข้ามคลองส่งน้่าสาย 90,000.00            90,000.00          ตกลงจา้ง วีไอที คอมมินิเคชั่นฯ วีไอที คอมมินิเคชั่นฯ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 120/2558

แกว่ขวาง(สายบ่อขยะ)บ.เมี่ยง ม.9 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558

แบบ สขร.1
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองผือ
วันที่ 31 สิงหาคม 2558

ล่าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ



รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง
12 หนังสือพิมพ์เมืองเลยนิวส์ 1,500.00              1,500.00            ตกลงจา้ง นสพ.เมืองเลยนิวส์ นสพ.เมืองเลยนิวส์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 120/2559

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2558

13 ปรับปรุงต่อเติมเวทีห้องประชุม 96,300.00            96,300.00          ตกลงจา้ง นายทองแดง วันหากจิ นายทองแดง วันหากจิ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 121/2560

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

14 เหมาท่าป้ายประชาสัมพันธ์ 22,000.00            22,000.00          ตกลงจา้ง นายธนา พรมพุทธา นายธนา พรมพุทธา เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 122/2561

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558

15 จา้งปรับปรุงภูมิทัศน์อบต.หนองผือ 62,000.00            62,000.00          ตกลงจา้ง นายวิทยา ศรีกระทุม นายวิทยา ศรีกระทุม เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 123/2562

(ลงหินคลุก) สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

16 ซ่อมแซมและเติมน้่ายาแอร์เลขครุภัณฑ์ 1,800.00              1,800.00            ตกลงจา้ง ภุวัสการไฟฟ้า ภุวัสการไฟฟ้า เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 124/2563

420-47-0002 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

17 วัสดุส่านักงาน 12,899.00            12,899.00          ตกลงซ้ือ หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 69/2559

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558

18 วัสดุส่านักงาน 3,000.00              3,000.00            ตกลงซ้ือ เมืองเลยซัพพลาย เมืองเลยซัพพลาย เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 70/2560

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558

19 วัสดุเกษตร 5,680.00              5,680.00            ตกลงซ้ือ นางบุญพิมพ์ ดีวัน นางบุญพิมพ์ ดีวัน เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 71/2561

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558

20 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวตู้น้่าร้อน น้่าเย็น 7,000.00              7,000.00            ตกลงซ้ือ นางจ่าเนียร สุวรรณนัง นางจ่าเนียร สุวรรณนัง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 73/2562

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558

21 วัสดุส่านักงาน 3,233.00              3,233.00            ตกลงซ้ือ หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 74/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558

22 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,309.00              9,309.00            ตกลงซ้ือ นางจ่าเนียร สุวรรณนัง นางจ่าเนียร สุวรรณนัง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 75/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558

แบบ สขร.1
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองผือ
วันที่ 31 สิงหาคม 2558

ล่าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ



รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง
23 ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง (ชุดสวมเร็ว) 30,000.00            30,000.00          ตกลงซ้ือ ps. Sportteam ps. Sportteam เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 76/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558

24 วัสดุส่านักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) 6,000.00              6,000.00            ตกลงซ้ือ ร้านเมืองเลยซัพพลาย ร้านเมืองเลยซัพพลาย เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 77/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558

25 วัสดุกอ่สร้าง กองช่าง 45,000.00            45,000.00          ตกลงซ้ือ big a กอ่สร้าง big a กอ่สร้าง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 78/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

26 วัสดุงานครัว 3,785.00              3,785.00            ตกลงซ้ือ ร้านเจริญสุข ร้านเจริญสุข เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 79/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

แบบ สขร.1
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองผือ
วันที่ 31 สิงหาคม 2558

ล่าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ



รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง
1 ซ่อมแซมศาลาผู้มาติดต่อราชการ 63,400.00            63,400.00          ตกลงจา้ง โอเค กอ่สร้าง โอเค กอ่สร้าง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 125/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 8 กนัยายน 2558

2 ซ่อมแซมวางท่อระบายน้่าสายลงห้วยน้่าวัก 40,900.00            40,900.00          ตกลงจา้ง sk กอ่สร้าง sk กอ่สร้าง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 126/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 8 กนัยายน 2558

3 ท่าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเคร่ือมด่ีม 12,000.00            12,000.00          ตกลงจา้ง เรืองศิลป์ เรืองศิลป์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 127/2558

โครงการป้องกนัยาเสพติด สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 10 กนัยายน 2558

4 ป้ายโครงการรณรงค์ป้องกนัยาเสพติด 500.00                 500.00              ตกลงจา้ง ป้ายปาน 24 น. ป้ายปาน 24 น. เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 128/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 10 กนัยายน 2558

5 เช็คระยะรถยนต์ส่วนกลาง กจ 2106 เลย 7,645.65              7,645.65            ตกลงจา้ง บ.พัฒนชัยยนต์ บ.พัฒนชัยยนต์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 128/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 10 กนัยายน 2558

6 ท่าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเคร่ือมด่ีม 5,000.00              5,000.00            ตกลงจา้ง เรืองศิลป์ เรืองศิลป์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 129/2558

โครงการบ้านสวย เมืองสะอาด สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 14 กนัยายน 2558

7 ป้ายโครงการบ้านสวย เมืองสะอาด 500.00                 500.00              ตกลงจา้ง ป้ายปาน 24 น. ป้ายปาน 24 น. เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 130/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 14 กนัยายน 2558

8 ซ่อมแซมถนนลาดยางสายภายในหมู่บ้าน 60,000.00            60,000.00          ตกลงจา้ง ร้านทองแดง ร้านทองแดง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 131/2558

บ.ปากห้วย ม.7 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 21 กนัยายน 2558

9 ซ่อมเสาอากาศวิทยุส่ือสาร 4,800.00              4,800.00            ตกลงจา้ง วิษณุโทรทัศน์ วิษณุโทรทัศน์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 133/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 23 กนัยายน 2558

10 ซ่อมแซมขุดลอกรางระบายน้่าสายภายใน 44,700.00            44,700.00          ตกลงจา้ง นายวิสุด วันหากจิ นายวิสุด วันหากจิ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 135/2558

หมู่บ้าน บ.เมี่ยง ม.8 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 25 กนัยายน 2558

11 โครงการซ่อมแซมถนนเพือ่การเกษตร 41,200.00            41,200.00          ตกลงจา้ง วีไอทีฯ วีไอทีฯ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 136/2558

สายซ่าบอน บ.เมี่ยง ม.8 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 25 กนัยายน 2558

แบบ สขร.1
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองผือ
วันที่ 30 กันยายน 2558

ล่าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ



รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง
12 โครงการซ่อมแซมถนนเพือ่การเกษตร 40,700.00            40,700.00          ตกลงจา้ง โอเค กอ่สร้าง โอเค กอ่สร้าง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 137/2558

สายบ้านตาด่า บ.เมี่ยง ม.8 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 25 กนัยายน 2558

13 ซ่อมแซมสถานีสูบน้่าด้วยไฟฟ้า บ.ปากคาน 20,000.00            20,000.00          ตกลงจา้ง Big A กอ่สร้าง Big A กอ่สร้าง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 138/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 25 กนัยายน 2558

14 ซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้าส่วนกลาง 1,000.00              1,000.00            ตกลงจา้ง ชัยต้ังเจริญยางยนต์ ชัยต้ังเจริญยางยนต์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 139/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 28 กนัยายน 2558

15 ท่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเงินอหุนุน 1,400.00              1,400.00            ตกลงจา้ง ร้านป้ายปาน ร้านป้ายปาน เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 140/2558

เพือ่เล้ียงดูเด็กแรกเกดิ สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 29 กนัยายน 2558

16 ซ่อมแซมรางระบายน้่าคอนกรีต 60,000.00            60,000.00          ตกลงจา้ง ทรัพย์พูนทวี ทรัพย์พูนทวี เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 141/2558

ซ.บ้านพ่อเป็ด ม.8 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 29 กนัยายน 2558

17 ขุดลอกสระน้่าสาธารณะเพือ่เป็นแหล่งน้่า 30,000.00            30,000.00          ตกลงจา้ง นางบัวแวง นางบัวแวง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 142/2558

บริโภคช่วงฤดูแล้ง(ข้างสนามบิน) บ.เพชรฯ สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 30 กนัยายน 2558

18 ถั่ว กากน้่าตาล 20,000.00            20,000.00          ตกลงซ้ือ ร้านท่าล่ีการเกษตร ร้านท่าล่ีการเกษตร เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 80/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 7 กนัยายน 2558

19 หมึกคอมพิวเตอร์ 10,000.00            10,000.00          ตกลงซ้ือ หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 81/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 7 กนัยายน 2558

20 หมึกคอมพิวเตอร์ ถ่านไฟ 5,360.00              5,360.00            ตกลงซ้ือ หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 82/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 7 กนัยายน 2558

21 วัสดุไฟฟ้าสาธารณะ 44,980.00            44,980.00          ตกลงซ้ือ วีซี 99 วีซี 99 เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 83/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 8 กนัยายน 2558

22 โครงการรณรงค์ป้องกนัโรคเอดส์และ 3,900.00              3,900.00            ตกลงซ้ือ ร้านป้ายปาน ร้านป้ายปาน เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 84/2558

ป้องกนัความไม่พร้อมในการต้ังครรภ์ สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 10 กนัยายน 2558

แบบ สขร.1
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองผือ
วันที่ 30 กันยายน 2558

ล่าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ



รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง
23 วัสดุส่านักงาน 6,650.00              6,650.00            ตกลงจา้ง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 86/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 16 กนัยายน 2558

24 วัสดุและอปุกรณ์สถานีสูบน้่าด้วยไฟฟ้า 39,800.00            39,800.00          ตกลงจา้ง Big A กอ่สร้าง Big A กอ่สร้าง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 87/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 21 กนัยายน 2558

25 วัสดุส่านักงาน 27,460.00            27,460.00          ตกลงจา้ง ร้านพลอยสวย ร้านพลอยสวย เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 88/2558

สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 24 กนัยายน 2558

แบบ สขร.1
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองผือ
วันที่ 30 กันยายน 2558

ล่าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ


