
แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ

วันที่ 31 มกราคม 2560

รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ
(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

1 จา้งเหมาเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตร 109,500.00         109,500.00     ตกลงจ้าง วีไอที คอมมินิเคชั่น วีไอที คอมมินิเคชั่น เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 22/2560

หมู่ 3 โลจสีติกฯ โลจสีติกฯ สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 5-มกราคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 5-กุมภาพนัธ์-2560

2 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 299,000.00         299,000.00     ตกลงจ้าง รุ่งเรืองทรัพย์ รุ่งเรืองทรัพย์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 23/2560

สายห้วยหาม ซอยนายมิ่ง ซอยโกดังเส่ียโล๊ะ -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 5-มกราคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 5-กุมภาพนัธ์-2560

3 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 397,000.00         397,000.00     ตกลงจ้าง นายวิสุด วันหากจิ นายวิสุด วันหากจิ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 24/2560

ซอยยายใต้ ซอยบ้านนายกบ สายนางค่าบ่อ -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 17-มกราคม-2560

สถานีสูบน้่า ม.7 ส้ินสุดวันที่ 16-กุมภาพนัธ์-2560

4 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กจ 2106 เลย 4,877.06             4,877.06        ตกลงจ้าง พัฒนชัยยนต์ พัฒนชัยยนต์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 25/2560

(เข้าศูนย์บริการ ครบ 100,000 ไมล์) ออโต้กรุ๊ป ออโต้กรุ๊ป สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 27-มกราคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 31-มกราคม-2560

5 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 3491 เลย 3,080.00             3,080.00        ตกลงจ้าง คูณทวียนตรกจิ คูณทวียนตรกจิ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 26/2560

(เปล่ียนแบตเตอร่ี) -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 27-มกราคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 31-มกราคม-2560

6 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 3491 เลย 2,550.00             2,550.00        ตกลงจ้าง วิชัยไดนาโม วิชัยไดนาโม เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 27/2560

(ซ่อมไดนาโม) -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 27-มกราคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 31-มกราคม-2560

7 ซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,400.00             1,400.00        ตกลงจ้าง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 28/2560

เลขครุภัณฑ์ 416-56-0034 -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 27-มกราคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 31-มกราคม-2560

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ

ล่าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่



แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ

วันที่ 31 มกราคม 2560

รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ
(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

8 จา้งเหมาท่าแบบพิมพ์ 1,500.00             1,500.00        ตกลงจ้าง เมืองเลยการพิมพ์ เมืองเลยการพิมพ์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 29/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 27-มกราคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 31-มกราคม-2560

9 จา้งเหมากอ่สร้างรางระบายน้่าคสล . 199,000.00         199,000.00     ตกลงจ้าง ร้านทองแดง ร้านทองแดง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 30/2560

รูปตัว U ตลาดสด บ.เมี่ยง ม.9 -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 31-มกราคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 2-มีนาคม-2560

ล่าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ



แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ
(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

1 จา้งเหมาท่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง 4,165.00             4,165.00        ตกลงจ้าง นางเรืองศิลป์ นางเรืองศิลป์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 31/2560

และเคร่ืองด่ืม -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 15-กุมภาพนัธ์-2560

ส้ินสุดวันที่ 15-กุมภาพนัธ์-2560

2 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ เปล่ียนแผงเกบ็ข้อมูล 2,400.00             2,400.00        ตกลงจ้าง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 32/2560

416-53-0028 -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 16-กุมภาพนัธ์-2560

ส้ินสุดวันที่ 20-กุมภาพนัธ์-2560

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ

ล่าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่



แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ

วันที่ 31 มนีาคม 2560

รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ
(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

1 เหมากอ่สร้างท่อระบายน้่าคสล. 452,800.00         452,800.00     ตกลงจ้าง ร้านทองแดง ร้านทองแดง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 33/2560

ซอยแสงอรุณ-โรงฆ่าสัตว์ หมุ่ 5 -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 2-มีนาคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 1-เมษายน-2560

2 เหมาปรับปรุงผิวถนนโดยการแอสฟัลท์ติก 344,700.00         344,700.00     ตกลงจ้าง หจก.กนกนิภา หจก.กนกนิภา เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 34/2560

คอนกรีต หมู่ 4 เมืองเลย เมืองเลย สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 7-มีนาคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 6-เมษายน-2560

3 เหมาปรับปรุงผิวถนนโดยการแอสฟัลท์ติก 332,800.00         332,800.00     ตกลงจ้าง วีไอที คอมมินิเคชั่น วีไอที คอมมินิเคชั่น เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 35/2560

คอนกรีต หมู่ 6 และ 2 โลจสีติกส์เซอวิส โลจสีติกส์เซอวิส สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 10-มีนาคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 9-เมษายน-2560

4 จา้งท่าป้ายโครงการจดัเกบ็ภาษีนอกสถานที่ 5,420.00             5,420.00        ตกลงจ้าง ธนา พรมพุทธา ธนา พรมพุทธา เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 36/2560

ปี 2560 -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 9-มีนาคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 13-มีนาคม-2560

5 จา้งปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิชัย 100,000.00         100,000.00     ตกลงจ้าง วิสุด วันหากจิ วิสุด วันหากจิ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 37/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 9-มีนาคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 8-เมษายน-2560

6 โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยการปู 273,000.00         273,000.00     ตกลงจ้าง เอเจเจ เอเจเจ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 38/2560

แอสฟัลท์ติก หมู่ 5 และ 9 -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 15-มีนาคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 14-เมษายน-2560

7 โครงการซ่อมแซมบ่อพักน้่าคสล. 40,000.00           40,000.00       ตกลงจ้าง วิสุด วันหากจิ วิสุด วันหากจิ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 39/2560

บ้านเมี่ยง หมู่ 8 -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 16-มีนาคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 5-เมษายน-2560

ล่าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ



แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ

วันที่ 31 มนีาคม 2560

รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ
(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

8 โครงการขุด ตัก ดัน ขนย้าย เกรด 62,300.00           62,300.00       ตกลงจ้าง sk กอ่สร้าง sk กอ่สร้าง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 40/2560

ปรับแต่งเรียบบ่อขยะให้ทิ้งขยะได้ -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 16-มีนาคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 31-มีนาคม-2560

9 เหมาท่าพานพุม่สักการะวันท้องถิ่นไทย 1,500.00             1,500.00        ตกลงจ้าง นายวีระพงษ์ นายวีระพงษ์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 41/2560

มงคลสิน มงคลสิน สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 17-มีนาคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 18-มีนาคม-2560

10 จา้งเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้่า 60,000.00           60,000.00       ตกลงจ้าง big a กอ่สร้าง big a กอ่สร้าง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 42/2560

ด้วยไฟฟ้าหนองผือ 2 บ้านปากคาน -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 20-มีนาคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 4-เมษายน-2560

11 เหมาท่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 2,500.00             2,500.00        ตกลงจ้าง เรืองศิลป์ เรืองศิลป์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 43/2560

พร้อมเคร่ืองด่ืมโครงการฝึกอบรมปรัชญา วิชาเงิน วิชาเงิน สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 27-กุมภาพนัธ์-2560

พอเพียงฯ ส้ินสุดวันที่ 24-มีนาคม-2560

12 จา้งเหมาท่าป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรม 500.00               500.00           ตกลงจ้าง ป้ายปาน ป้ายปาน เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 44/2560

ปรัชญาพอเพียงฯ -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 22-มีนาคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 24-มีนาคม-2560

13 จา้งเหมารถรับจา้งไม่ประจ่าทางทะเบียน 10,500.00           10,500.00       ตกลงจ้าง นายชุติพงษ์ นายชุติพงษ์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 45/2560

นข-1059 เลย โครงการฝึกอบรมปรัชญา แสงสว่าง แสงสว่าง สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 22-มีนาคม-2560

พอเพียงฯ ส้ินสุดวันที่ 28-มีนาคม-2560

14 จา้งเหมารถรับจา้งไม่ประจ่าทางทะเบียน 10,500.00           10,500.00       ตกลงจ้าง น.ส.ทิพาวรรณ์ น.ส.ทิพาวรรณ์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 46/2560

นข-2565 เลย โครงการฝึกอบรมปรัชญา ศรีเมือง ศรีเมือง สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 22-มีนาคม-2560

พอเพียงฯ ส้ินสุดวันที่ 28-มีนาคม-2560

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ

ล่าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่



แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ

วันที่ 31 มนีาคม 2560

รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ
(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

15 จา้งเหมากอ่สร้างท่อระบายน้่าคสล. 499,000.00         499,000.00     ตกลงจ้าง ร้านโอเคกอ่สร้าง ร้านโอเคกอ่สร้าง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 47/2560

สายรอบหมู่บ้าน หมู่ 10 -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 27-มีนาคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 25-เมษายน-2560

16 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 23,000.00           23,000.00       ตกลงจ้าง เมืองเลย เมืองเลย เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 48/2560

เลขครุภัณฑ์ 817-58-0003 ซัพพลาย ซัพพลาย สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 28-มีนาคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 1-เมษายน-2560

ล่าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ



แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ

วันที่ 31 มกราคม 2560

รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ
(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (หมึกปร้ินเตอร์) 6,900.00             6,900.00        ตกลงซ้ือ Big A กอ่สร้าง Big A กอ่สร้าง เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 18/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 4-มกราคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 7-มกราคม-2560

2 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง 81-8606 เลย 7,500.00             7,500.00        ตกลงซ้ือ มิ่งแกว้บริการ มิ่งแกว้บริการ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 19/2560

ประจ่าเดือน ธค. 59 -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 4-มกราคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 9-มีนาคม-2560

3 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง กข 3491 เลย 3,000.00             3,000.00        ตกลงซ้ือ มิ่งแกว้บริการ มิ่งแกว้บริการ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 20/2560

ประจ่าเดือน ธค. 59 -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 4-มกราคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 9-มีนาคม-2560

4 ซ้ือน้่ามันเชื้อเพลิง ไตรมาสที่ 2 กข 3491 24,200.00           24,200.00       ตกลงซ้ือ มิ่งแกว้บริการ มิ่งแกว้บริการ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 21/2560

เดือน มกราคม-มีนาคม 2560 -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 4-มกราคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 9-มีนาคม-2560

5 ซ้ือน้่ามันเชื้อเพลิง ไตรมาสที่ 2 กจ 2106 34,200.00           34,200.00       ตกลงซ้ือ มิ่งแกว้บริการ มิ่งแกว้บริการ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 22/2560

เดือน มกราคม-มีนาคม 2560 -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 4-มกราคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 9-มีนาคม-2560

6 ซ้ือน้่ามันเชื้อเพลิง ไตรมาสที่ 2 81-8606 20,900.00           20,900.00       ตกลงซ้ือ มิ่งแกว้บริการ มิ่งแกว้บริการ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 23/2560

เดือน มกราคม-มีนาคม 2560 -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 4-มกราคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 9-มีนาคม-2560

7 ซ้ือน้่ามันเชื้อเพลิง ไตรมาสที่ 2 81-1120 37,200.00           37,200.00       ตกลงซ้ือ มิ่งแกว้บริการ มิ่งแกว้บริการ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 24/2560

เดือน มกราคม-มีนาคม 2560 -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 4-มกราคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 9-มีนาคม-2560

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ

ล่าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่



แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ

วันที่ 31 มกราคม 2560

รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ
(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

8 ซ้ือน้่ามันเชื้อเพลิง ไตรมาสที่ 2 บท 3231 37,500.00           37,500.00       ตกลงซ้ือ มิ่งแกว้บริการ มิ่งแกว้บริการ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 25/2560

เดือน มกราคม-มีนาคม 2560 -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 4-มกราคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 9-มีนาคม-2560

9 ซ้ือน้่ามันเชื้อเพลิง ไตรมาสที่ 2 เล่ือยโซ่ยนต์ 3,600.00             3,600.00        ตกลงซ้ือ มิ่งแกว้บริการ มิ่งแกว้บริการ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 27/2560

เดือน มกราคม-มีนาคม 2560 -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 4-มกราคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 9-มีนาคม-2560

10 ซ้ือน้่ามันเชื้อเพลิง ไตรมาสที่ 2 กธข 273 3,400.00             3,400.00        ตกลงซ้ือ มิ่งแกว้บริการ มิ่งแกว้บริการ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 28/2560

เดือน มกราคม-มีนาคม 2560 -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 4-มกราคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 9-มีนาคม-2560

11 ซ้ือน้่ามันเชื้อเพลิง ไตรมาสที่ 2 เคร่ืองตัดหญ้า 2,900.00             2,900.00        ตกลงซ้ือ มิ่งแกว้บริการ มิ่งแกว้บริการ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 29/2560

เดือน มกราคม-มีนาคม 2560 -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 4-มกราคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 9-มีนาคม-2560

12 ซ้ือน้่ามันเชื้อเพลิง ไตรมาสที่ 2 เคร่ืองพ่นยุง 3,600.00             3,600.00        ตกลงซ้ือ มิ่งแกว้บริการ มิ่งแกว้บริการ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 30/2560

เดือน มกราคม-มีนาคม 2560 -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 4-มกราคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 9-มีนาคม-2560

ล่าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ



แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ
(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 13,358.00           13,358.00       ตกลงซ้ือ หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 31/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 2-กุมภาพนัธ์-2560

ส้ินสุดวันที่ 6-กุมภาพนัธ์-2560

2 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (ตลับเมตร) 450.00               450.00           ตกลงซ้ือ พลอยสวย พลอยสวย เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 32/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 2-กุมภาพนัธ์-2560

ส้ินสุดวันที่ 6-กุมภาพนัธ์-2560

3 วัสดุส่านักงาน 5,544.00             5,544.00        ตกลงซ้ือ ศึกษาภัณฑ์ฯ ศึกษาภัณฑ์ฯ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 33/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 2-กุมภาพนัธ์-2560

ส้ินสุดวันที่ 6-กุมภาพนัธ์-2560

4 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 28,900.00           28,900.00       ตกลงซ้ือ หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 34/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 3-กุมภาพนัธ์-2560

ส้ินสุดวันที่ 7-กุมภาพนัธ์-2560

5 ซ้ืออปุกรณ์ดับเพลิง 10,000.00           10,000.00       ตกลงซ้ือ ร้านเคทีเคซัพพลาย ร้านเคทีเคซัพพลาย เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 35/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 16-กุมภาพนัธ์-2560

ส้ินสุดวันที่ 20-กุมภาพนัธ์-2560

6 ซ้ือน้่ายาเอนกประสงค์อลูมิเนียม 71,820.00           71,820.00       ตกลงซ้ือ ร้านมหัศจรรย์ ร้านมหัศจรรย์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 36/2560

เจนนี่คลีน เจนนี่คลีน สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 21-กุมภาพนัธ์-2560

ส้ินสุดวันที่ 26-กุมภาพนัธ์-2560

7 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,291.00             3,291.00        ตกลงซ้ือ ร้านพรนภา ร้านพรนภา เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 37/2561

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 28-กุมภาพนัธ์-2560

ส้ินสุดวันที่ 5-มีนาคม-2560

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ

ล่าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่



แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ

วันที่ 31 มนีาคม 2560

รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ
(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

1 ซ้ือตามโครงการจดัเกบ็ภาษีนอกสถานที่ 8,750.00             8,750.00        ตกลงซ้ือ ร้านพลอยสวย ร้านพลอยสวย เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 38/2560

ปี 2560 -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 9-มีนาคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 13-มีนาคม-2560

2 ซ้ือหมึกคอมพิวเตอร์ 7,270.00             7,270.00        ตกลงซ้ือ ร้านไฮตรอน ร้านไฮตรอน เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 39/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 13-มีนาคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 17-มีนาคม-2560

3 ซ้ืออปุกรณ์ทาถังขยะเพือ่แยดสี 1,120.00             1,120.00        ตกลงซ้ือ ร้านรุ่งฤทัย ร้านรุ่งฤทัย เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 40/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 13-มีนาคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 17-มีนาคม-2560

4 ซ้ือถังหมักและกากน้่าตาล 10,400.00           10,400.00       ตกลงซ้ือ ร้านรัตณเทพพาณิชย์ ร้านรัตณเทพพาณิชย์ เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 41/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 13-มีนาคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 17-มีนาคม-2560

5 ซ้ือวัสดุกอ่สร้างช่วยเหลือผู้ประสบ 44,400.00           44,400.00       ตกลงซ้ือ รุ่งฤทัย รุ่งฤทัย เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 42/2560

วาตภัย -                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 20-มีนาคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 24-มีนาคม-2560

6 ซ้ือถังน้่าพลาสติก(ดับเพลิง) 10,000.00           10,000.00       ตกลงซ้ือ ร้านพรนภา ร้านพรนภา เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 43/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 28-มีนาคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 1-เมษายน-2560

7 ซ้ือหมึกถ่ายเอกสาร 6,000.00             6,000.00        ตกลงซ้ือ เมืองเลย เมืองเลย เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 44/2561

ซัพพลาย ซัพพลาย สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 29-มีนาคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 2-เมษายน-2560

ล่าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ



แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ

วันที่ 31 มนีาคม 2560

รายชื่อผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ
(บาท) (บาท) ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

8 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 15,511.00           15,511.00       ตกลงซ้ือ หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 45/2560

-                                 สะดวก บริการรวดเร็ว ลงวันที่ 30-มีนาคม-2560

ส้ินสุดวันที่ 3-เมษายน-2560

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
และราคาทีเ่สนอ

ล่าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่


