
แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ

วันที่ 31 มกราคม 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ
(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

1 จา้งเหมาท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 5,000.00             5,000.00        ตกลงจ้าง น.ส.นิรมล น.ส.นิรมล เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 10/2562

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ศรียาลัย ศรียาลัย สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 10-มกราคม-2562

ส้ินสุดวันที่ 12-มกราคม-2562

2 จา้งเหมาจดัสถานที่โครงการวันเด็กแห่งชาติ 3,000.00             3,000.00        ตกลงจ้าง น.ส.บุณรักษ์ น.ส.บุณรักษ์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 11/2562

ประจ าปี 2562 ค ามะลี ค ามะลี สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 10-มกราคม-2562

ส้ินสุดวันที่ 12-มกราคม-2562

3 จา้งท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 500.00               500.00           ตกลงจ้าง ป้ายปานองิค์เจท็ ป้ายปานองิค์เจท็ เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 12/2562

1 อปท.1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจส่ิงแวดล้อม -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 10-มกราคม-2562

ส้ินสุดวันที่ 11-มกราคม-2562

4 จา้งเหมารถรับจา้งไม่ประจ าทางปรับอากาศ 68,000.00           68,000.00       ตกลงจ้าง หจก.น าเจริญโคราช หจก.น าเจริญโคราช เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 13/2562

2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่งโครงการ -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 28-มกราคม-2562

ฝึกอบรมเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฯ ส้ินสุดวันที่ 2-กุมภาพนัธ์-2562

5 จา้งเหมาอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 8,000.00             8,000.00        ตกลงจ้าง -                                 เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 14/2562

พร้อมอาหารกลางวันโครงการฝึกอบรม -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 29-มกราคม-2562

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฯ ส้ินสุดวันที่ 29-มกราคม-2562

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
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แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ
(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

1 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 200.00               200.00           ตกลงจ้าง น้องภูหลวง น้องภูหลวง เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 15/2562

ในส านักงาน 416-60-0052 -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 8-กุมภาพนัธ์-2562

ส้ินสุดวันที่ 11-กุมภาพนัธ์-2562

2 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 300.00               300.00           ตกลงจ้าง น้องภูหลวง น้องภูหลวง เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 16/2562

ในส านักงาน 416-57-0042 -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 8-กุมภาพนัธ์-2562

ส้ินสุดวันที่ 11-กุมภาพนัธ์-2562

3 จา้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาและ 25,500.00           25,500.00       ตกลงจ้าง ขวัญนรินทร์ ขวัญนรินทร์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 17/2562

ติดต้ังระบบกระแสไฟฟ้าบาดาล มณีไวย์ มณีไวย์ สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 11-กุมภาพนัธ์-2562

ส้ินสุดวันที่ 16-กุมภาพนัธ์-2562

4 จา้งเหมาอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมพร้อม 4,410.00             4,410.00        ตกลงจ้าง เรืองศิลป์ เรืองศิลป์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 18/2562

อาหารกลางวันประกอบเล้ียงผู้เข้าร่วม วิชาเงิน วิชาเงิน สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 11-กุมภาพนัธ์-2562

ประชุมสภาฯสมัยที่ 1/62 วันที่ 11 กพ.62 ส้ินสุดวันที่ 11-กุมภาพนัธ์-2562

5 จา้งปรับปรุงซ่อมแซมศพด.วัดโพธ์ิชัย 58,000.00           58,000.00       ตกลงจ้าง ร้านโอเคกอ่สร้าง ร้านโอเคกอ่สร้าง เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 19/2562

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 12-กุมภาพนัธ์-2562

ส้ินสุดวันที่ 19-กุมภาพนัธ์-2562

6 จา้งขุด กลบ ขนย้าย เกรด ปรับแต่งเรียบ 63,000.00           63,000.00       ตกลงจ้าง กติต์ิธเนศพาณิชย์ กติต์ิธเนศพาณิชย์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 20/2562

บ่อขยะ -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 12-กุมภาพนัธ์-2562

ส้ินสุดวันที่ 19-กุมภาพนัธ์-2562

7 จา้งเหมาอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมพร้อม 4,200.00             4,200.00        ตกลงจ้าง เรืองศิลป์ เรืองศิลป์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 21/2562

อาหารกลางวันประกอบเล้ียงผู้เข้าร่วม วิชาเงิน วิชาเงิน สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 15-กุมภาพนัธ์-2562

ประชุมสภาฯสมัยที่ 1/62 วันที่ 15 กพ.62 ส้ินสุดวันที่ 15-กุมภาพนัธ์-2562

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

และราคาทีเ่สนอ
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือจ้าง
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แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ
(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

8 จา้งท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 4,800.00             4,800.00        ตกลงจ้าง ธนา พรมพุทธา ธนา พรมพุทธา เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 22/2562

บริหารจดัการขยะ -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 21-กุมภาพนัธ์-2562

ส้ินสุดวันที่ 24-กุมภาพนัธ์-2562

9 จา้งท าถังขยะส าหรับคัดแยกขยะ 34,000.00           34,000.00       ตกลงจ้าง ร้านโอเคกอ่สร้าง ร้านโอเคกอ่สร้าง เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 23/2562

ท าด้วยเหล็ก -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 28-กุมภาพนัธ์-2562

ส้ินสุดวันที่ 7-มีนาคม-2562

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ
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แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ

วันที่ 31 มนีาคม 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ
(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

1 จา้งปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพือ่การเกษตร 38,000.00           38,000.00       ตกลงจ้าง กติต์ิธเนศพาณิชย์ กติต์ิธเนศพาณิชย์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 24/2562

สายตาด า -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 1-มีนาคม-2562

ส้ินสุดวันที่ 8-มีนาคม-2562

2 จา้งปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าแกง่โตน ม.7 39,000.00           39,000.00       ตกลงจ้าง ขวัญนรินทร์ มณีไวย์ ขวัญนรินทร์ มณีไวย์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 25/2562

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 15-มีนาคม-2562

ส้ินสุดวันที่ 22-มีนาคม-2562

3 จา้งท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 500.00               500.00           ตกลงจ้าง ป้ายปานองิค์เจท็ ป้ายปานองิค์เจท็ เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 26/2562

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 19-มีนาคม-2562

จากพิษสุนัขบ้าฯ ขนาด 1.50x2.80 เมตร ส้ินสุดวันที่ 22-มีนาคม-2562

4 จา้งท าป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ 2,700.00             2,700.00        ตกลงจ้าง ธนา พรมพุทธา ธนา พรมพุทธา เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 27/2562

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรฯ -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 19-มีนาคม-2562

ปี 2562 ส้ินสุดวันที่ 22-มีนาคม-2562

5 จา้งต่อเติมถนนคสล.สายราตรี 2 หมู่ 8 80,000.00           80,000.00       ตกลงจ้าง กติต์ิธเนศพาณิชย์ กติต์ิธเนศพาณิชย์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 28/2562

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 26-มีนาคม-2562

ส้ินสุดวันที่ 10-เมษายน-2562

6 จา้งต่อเติมถนนคสล.สายนาจาน หมู่ 9 197,000.00         197,000.00     ตกลงจ้าง หจก.ส.คอนกรีต หจก.ส.คอนกรีต เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 29/2562

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 27-มีนาคม-2562

ส้ินสุดวันที่ 26-เมษายน-2562

7 จา้งต่อเติมถนนคสล.สายกม.0 ริมน้ า 109,000.00         109,000.00     ตกลงจ้าง หจก.ส.คอนกรีต หจก.ส.คอนกรีต เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 30/2562

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 27-มีนาคม-2562

ส้ินสุดวันที่ 26-เมษายน-2562

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

และราคาทีเ่สนอ
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือจ้าง
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แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ

วันที่ 31 มนีาคม 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ
(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

8 จา้งต่อเติมถนนคสล.ซอยข้างโรงเรียน 121,000.00         121,000.00     ตกลงจ้าง หจก.ส.คอนกรีต หจก.ส.คอนกรีต เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 31/2562

เจริญสว่าง -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 27-มีนาคม-2562

ส้ินสุดวันที่ 26-เมษายน-2562

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

และราคาทีเ่สนอ
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือจ้าง
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