
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนต าบลต้นผึ้ง
อ าเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร





1. รายงานการจ่ายจริงตามงบประมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประมาณการ รายจ่ายจริง

(บาท) (บาท)
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 790,000.00         718,334.54         
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,000,000.00      624,790.00         

รวม 1,790,000.00     1,343,124.54     
วัสดุสํานักงาน 260,000.00         205,361.90         
วัสดุงานบ้านงานครัว 70,000.00          69,100.00          
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000.00          3,000.00            
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 200,000.00         172,973.50         
วัสดุคอมพิวเตอร์ 250,000.00         244,880.00         
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 54,700.00          49,700.00          
วัสดุก่อสร้าง 101,800.00         78,598.00          
วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000.00          -                   
วัสดุอ่ืน 20,000.00          -                   
ค่าอาหารเสริม (นม) 1,475,500.00      1,375,450.20      
วัสดุเครื่องแต่งกาย 20,000.00          16,040.00          
วัสดุกีฬา 100,000.00         89,674.00          
วัสดุการเกษตร 20,000.00          -                   

รวม 2,642,000.00     2,304,777.60     
ครุภัณฑ์สํานักงาน 152,500.00         152,000.00         
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,700,000.00      -                   
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 259,000.00         258,480.00         
ครุภัณฑ์อ่ืน 144,000.00         144,000.00         
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 145,300.00         144,200.00         
ครุภัณฑ์การเกษตร 3,000.00            3,000.00            
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 193,000.00         189,000.00         
ครุภัณฑ์โรงงาน 10,000.00          10,000.00          

รวม 2,606,800.00     900,680.00        
อาคารต่างๆ 846,000.00         834,000.00         
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร 389,000.00         147,000.00         
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 3,381,000.00      3,348,000.00      

รวม 4,616,000.00     4,329,000.00     
11,654,800.00   8,877,582.14     

ประเภทรายจ่าย

รวมทุกหมวดรายจ่าย

รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลําดับท่ี หมวดรายจ่าย

4 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง

1 ค่าใช้สอย

2 ค่าวัสดุ

3 ค่าครุภัณฑ์



2. การจัดซ้ือจัดจ้างงบลงทุนท่ีปรากฎในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  และเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ (ดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

งบประมาณอนุมัติ จ่ายจริง
(บาท) (บาท)

24,000.00          24,000.00          
18,000.00          17,500.00          
34,000.00          34,000.00          
4,500.00            4,500.00            
1,700.00            1,700.00            
8,000.00            8,000.00            
9,000.00            9,000.00            

22,400.00          22,400.00          
28,000.00          28,000.00          
2,900.00            2,900.00            

152,500.00        152,000.00        

1,700,000.00      -                   
1,700,000.00     -                  

230,000.00         229,500.00         
5,000.00            5,000.00            

24,000.00          23,980.00          
259,000.00        258,480.00        

144,000.00         144,000.00         
144,000.00        144,000.00        

22,000.00          
30,000.00          
66,000.00          65,400.00          
6,300.00            6,300.00            

5. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  จํานวน 2 เครื่อง 16,000.00          16,000.00          
5,000.00            4,900.00            

145,300.00         144,200.00         

51,600.00          

ลําดับ รายการ

3

รวม
ครุภัณฑ์อ่ืน

1. เต็นท์  จํานวน 6 หลัง
รวม

4

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล  จํานวน 1 เครื่อง

3. คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1  จํานวน 3 เครื่อง
4. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สําหรับกระดาษขนาด A3  จํานวน 1 เครื่อง

2. คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2  จํานวน 1 เครื่อง

6. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 2 เครื่อง
รวม

5

4. ช้ันเก็บเอกสาร 4 ช้ัน 40 ช่อง  จํานวน 1หลัง

8. โต๊ะน่ังรับประทานอาหารเด็ก  จํานวน 7 ชุด
9. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  จํานวน 1 เครื่อง
10. ตู้โชว์แสดงสินค้า  จํานวน 1 หลัง

1

1. เก้าอ้ีจัดเลี้ยงเบาะนวม  จํานวน 50 ตัว
2. เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา  จํานวน 1 เครื่อง

3. ตู้ลําโพง  จํานวน 2 เครื่อง
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5. ช้ันวางหนังสือ  จํานวน 1 อัน

รวม

7. ตู้ลิ้นชัก 15 ช่อง  จํานวน 2 หลัง

ครุภัณฑ์สํานักงาน

3. ชุดรับแขก  จํานวน 1 ชุด

6. ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง  จํานวน 1 หลัง

2 1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ  จํานวน 1 คัน
รวม

1. เครื่องขยายเสียง  จํานวน 1 ชุด
2. มอร์เตอร์ไฟฟ้า  จํานวน 1 ตัว

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ



งบประมาณอนุมัติ จ่ายจริง
(บาท) (บาท)

3,000.00            3,000.00            
3,000.00           3,000.00           

193,000.00         189,000.00         
193,000.00        189,000.00        

10,000.00          10,000.00          
10,000.00         10,000.00         

2,606,800.00     900,680.00        
1,700,000.00     -                  

906,800.00        900,680.00        

2.2 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
งบประมาณอนุมัติ จ่ายจริง

(บาท) (บาท)

396,000.00         390,000.00         
225,000.00         
225,000.00         
846,000.00        834,000.00        

149,000.00         147,000.00         
240,000.00         -                   
389,000.00        147,000.00        

163,000.00         160,000.00         
400,000.00         398,000.00         
404,000.00         402,000.00         
170,000.00         168,000.00         
278,000.00         275,000.00         
298,000.00         296,000.00         
240,000.00         238,000.00         
412,000.00         409,000.00         

2,365,000.00      2,346,000.00      

444,000.00         

2

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7
4. ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง
5. ก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป หมู่ท่ี 1
6. ก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป หมู่ท่ี 2

8. ก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป หมู่ท่ี 6
7. ก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป หมู่ท่ี 4

2. ปรับปรุงอาคารท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลต้นผึ้ง

รวม
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4

3

ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จํานวน 1 รายการ

1. ก่อสร้างรั้งรอบอาคารศาลาประชาคม หมู่ท่ี 8
2. ก่อสร้างอาคารฉางเก็บข้าว หมู่ท่ี 3
3. ก่อสร้างอาคารฉางเก็บข้าว หมู่ท่ี 12

1. ต่อเติมอาคารท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลต้นผึ้ง (กองสวัสดิการสังคม)

รวม
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร

1. เลื่อยโซ่ยนต์  จํานวน 1 เครื่อง
รวม

8

รวมทุกประเภทรายจ่าย  จํานวน 24 รายการ

สามารถเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 23 รายการ

1. กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล  จํานวน 1 ตัว
รวม

6

7

ครุภัณฑ์โรงงาน
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ลําดับ รายการ

ครุภัณฑ์การเกษตร
1. เครื่องสูบนํ้าแบบชัก  จํานวน 1 เครื่อง

รวม
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

อาคารต่างๆ

ลําดับ รายการ

1



งบประมาณอนุมัติ จ่ายจริง
(บาท) (บาท)
314,000.00         312,000.00         
401,000.00         399,000.00         
301,000.00         291,000.00         

3,381,000.00     3,348,000.00     
4,616,000.00     4,329,000.00     

240,000.00        -                  
สามารถเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จํานวน 15 รายการ 4,376,000.00     4,329,000.00     

3. สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3.1 ร้อยละความสําเร็จของการจัดซ้ือจัดจ้าง
จํานวนรายการท่ีสามารถเบิกจ่ายได้
จํานวนรายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้างท้ังหมด

23
24

ความสําเร็จของการจัดซ้ือจัดจ้างหมวดค่าครุภัณฑ์ร้อยละ 95.83 95.83                

จํานวนรายการท่ีสามารถเบิกจ่ายได้
จํานวนรายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้างท้ังหมด

15
16

ความสําเร็จของการจัดซ้ือจัดจ้างหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างร้อยละ 93.75

3.2 ร้อยละการประหยัดงบประมาณ
( งบประมาณอนุมัติท่ีดําเนินการ - จ่ายจริง )

จํานวนงบประมาณอนุมัติท่ีเบิกจ่าย

( 906,800 - 900,680 )
906,800

ประหยัดงบประมาณการจัดซ้ือจัดจ้างหมวดค่าครุภัณฑ์ร้อยละ 0.67

ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จํานวน 1 รายการ

x 100

x 100

9. ก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป หมู่ท่ี 10
10. ก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป หมู่ท่ี 11
11. ขุดลอกหนองบักตืด

รวม

ลําดับ

รวมทุกประเภทรายจ่าย  จํานวน 16 รายการ

รายการ
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3

=

x 100

x 100

2) หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    =

=

1) หมวดค่าครุภัณฑ์                  =

x 100

x 100

=

1) หมวดค่าครุภัณฑ์                  =



( งบประมาณอนุมัติท่ีดําเนินการ - จ่ายจริง )
จํานวนงบประมาณอนุมัติท่ีเบิกจ่าย

( 4,376,000 - 4,329,000 )
4,376,000

ประหยัดงบประมาณการจัดซ้ือจัดจ้างหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างร้อยละ 1.07 1.07                  

4. ปัญหาและอุปสรรค
การใช้งานในระบบจัดซ้ือจัดจ้างมีความยุ่งยากและซับซ้อน เป็นการเพ่ิมข้ันตอน อาจทําให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน

5. ข้อเสนอแนะ
ให้ทุกส่วนราชการภายในหน่วยงานดําเนินการกิจกรรม/โครงการตามแผนการดําเนินงาน เพ่ือลดความหนาแน่นของกระบวนการ

จัดซ้ือจัดจ้างในช่วงท้ายของปีงบประมาณ
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2) หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    =

=

x 100

x 100



แบบ  สขร.1

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายซื้อผู้เสอนราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ที่จะซื้อจะจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 จัดซื้อนมโรงเรียน 26,372.64      26,372.64     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2563

ประจําเดือน ต.ค. 2562  26,372.64                     26,372.64                    เพียงรายเดียว ลงวันที่  30 กันยายน  2562

 

2 จัดซื้อนม ศพด. 4,145.40        4,145.40       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 2/2563

ประจําเดือน ต.ค. 2562 4,145.40                       4,145.40                     เพียงรายเดียว ลงวันที่  30 กันยายน  2562

    

3 จัดซื้อนมกล่องโรงเรียน 88,803.92      88,803.92     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 3/2563

(ช่วงปิดเทอม) 88,803.92                     88,803.92                    เพียงรายเดียว ลงวันที่  30 กันยายน  2562

  

4 จัดซื้อนมกล่อง ศพด. 13,958.70      13,958.70     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 4/2563

(ช่วงปิดเทอม) 13,958.70                     13,958.70                    เพียงรายเดียว ลงวันที่  30 กันยายน  2562

     

5 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 33,000.00      33,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านช่างเนตรก่อสร้าง ร้านช่างเนตรก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/2563

ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย  33,385.00                     33,000.00                    เพียงรายเดียว ลงวันที่  22 ตุลาคม  2562

   

6 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ 800.00          800.00          เฉพาะเจาะจง ร้านพรรณาสปอร์ต ร้านพรรณาสปอร์ต เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 1/2563

ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ผู้สูงอายุ 800.00                         800.00                        เพียงรายเดียว ลงวันที่  7 ตุลาคม  2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2562
(กองคลัง)  ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้นผึ้ง

วันที่ 31  ตุลาคม  พ.ศ.2562
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายซื้อผู้เสอนราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ที่จะซื้อจะจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

7 จ้างเหมาจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์โครงการ 20,964.00      20,964.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไตเติ้นการค้า ร้านไตเติ้นการค้า เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 2/2563

ส่งเสริมอาชีพการทอผ้าพื้นเมือง 20,964.00                     20,964.00                    เพียงรายเดียว ลงวันที่  10  ตุลาคม  2562

(ผ้าฝ้ายย้อมเปลือกไม้)  -                               

   

8 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ 450.00          450.00          เฉพาะเจาะจง ร้านพรรณาสปอร์ต ร้านพรรณาสปอร์ต เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 3/2563

ส่งเสริมอาชีพการทอผ้าพื้นเมือง 450.00                         450.00                        เพียงรายเดียว ลงวันที่  10  ตุลาคม  2562

(ผ้าฝ้ายย้อมเปลือกไม้)      

  

9 จ้างเหมาจัดทําพวงมาลา 1,000.00        1,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเล็กดอกไม้สด ร้านเล็กดอกไม้สด เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 4/2563

ประดับด้วยดอกไม้สด 1,000.00                       1,000.00                     เพียงรายเดียว ลงวันที่  11  ตุลาคม  2562

    

10 จ้างเหมาจัดทําพวงมาลา 1,000.00        1,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเล็กดอกไม้สด ร้านเล็กดอกไม้สด เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 5/2563

ประดับด้วยดอกไม้สดสีชมพู  1,000.00                       1,000.00                     เพียงรายเดียว ลงวันที่  21  ตุลาคม  2562

  

11 จ้างเหมาซ่อมบํารุงรักษาและซ่อมแชม 700.00          700.00          เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ชัยการช่าง ร้านอู่ชัยการช่าง เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 6/2563

รถบรรทุกขยะ(เปลี่ยนกากบาทปั่นปั๊ม)  700.00                         700.00                        เพียงรายเดียว ลงวันที่  21  ตุลาคม  2562

    

12 จ้างเหมาผู้ดูแลเด็กประจํา ศพด. 3,629.00        3,629.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร  พลนาคู นางสาวศิริพร  พลนาคู เสนอราคาต่ําสุด หนังสือจ้างเลขที่ 1/2563

บ้านโพนสวางประจําเดือน ต.ค. 2562 3,629.00                       3,629.00                     เพียงรายเดียว ลงวันที่  30  กันยายน  2562
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายซื้อผู้เสอนราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ที่จะซื้อจะจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

13 จ้างเหมาผู้ดูแลเด็กประจํา ศพด. 3,387.00        3,387.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวพิจิตรา  ผิวชัย นางสาวพิจิตรา  ผิวชัย เสนอราคาต่ําสุด หนังสือจ้างเลขที่ 2/2563

บ้านต้นผึ้งประจําเดือน ต.ค. 2562 3,387.00                       3,387.00                     เพียงรายเดียว ลงวันที่  30  กันยายน  2562

 

14 จ้างเหมาบุคลประจําสถานีสูบน้ํา 7,000.00        7,000.00       เฉพาะเจาะจง นายโกสิต  สัพโส นายโกสิต  สัพโส เสนอราคาต่ําสุด หนังสือจ้างเลขที่ 3/2563

บ้านนาล้อมประจําเดือน ต.ค. 2562 7,000.00                       7,000.00                     เพียงรายเดียว ลงวันที่  30  กันยายน  2562

  

15 จ้างเหมาบริการคนงานประจํารถน้ํา 7,500.00        7,500.00       เฉพาะเจาะจง นายจักรพันธ์  จันทะเกษ นายจักรพันธ์  จันทะเกษ เสนอราคาต่ําสุด หนังสือจ้างเลขที่ 4/2563

ประจําเดือน ต.ค. 2562 7,500.00                       7,500.00                     เพียงรายเดียว ลงวันที่  30  กันยายน  2562

  

16 จ้างเหมาบริการคนงานประจํารถน้ํา 7,500.00        7,500.00       เฉพาะเจาะจง นายสวิตต์  กาลจักร์ นายสวิตต์  กาลจักร์ เสนอราคาต่ําสุด หนังสือจ้างเลขที่ 5/2563

ประจําเดือน ต.ค. 2562 7,500.00                       7,500.00                     เพียงรายเดียว ลงวันที่  30  กันยายน  2562

   

17 จ้างเหมาบริการคนงานประจํารถน้ํา 7,500.00        7,500.00       เฉพาะเจาะจง นายจรูญ  สกุลญาติ นายจรูญ  สกุลญาติ เสนอราคาต่ําสุด หนังสือจ้างเลขที่ 6/2563

ประจําเดือน ต.ค. 2562 7,500.00                       7,500.00                     เพียงรายเดียว ลงวันที่  30  กันยายน  2562

   

18 จ้างเหมาบุคคลรักษาความปลอดภัย 7,000.00        7,000.00       เฉพาะเจาะจง นายณัฒพล  สุมณฑา นายณัฒพล  สุมณฑา เสนอราคาต่ําสุด หนังสือจ้างเลขที่ 7/2563

ประจําเดือน ต.ค. 2562 7,000.00                       7,000.00                     เพียงรายเดียว ลงวันที่  30  กันยายน  2562
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายซื้อผู้เสอนราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ที่จะซื้อจะจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

19 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ม.3 204,000.00     204,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.อินทร์รักษ์แทรกเตอร์ หจก.อินทร์รักษ์แทรกเตอร์ เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจ้างเลขที่ 10/2562

(สายบ้านโพนสวาง-วัดป่านิมิตรธรรม) 206,000.00                   204,000.00                  เพียงรายเดียว ลงวันที่  10  กันยายน  2562

 

20 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ม.9 398,000.00     398,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.อินทร์รักษ์แทรกเตอร์ หจก.อินทร์รักษ์แทรกเตอร์ เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจ้างเลขที่ 11/2562

400,000.00                   398,000.00                  เพียงรายเดียว ลงวันที่  12  กันยายน  2562

21 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ยเอกสาร 3,500.00        3,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัทก๊อปปี้ไลน์ โอเอ บริษัทก๊อปปี้ไลน์ โอเอ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 7/2563

ประจําเดือน  ตุลาคม  2562 แอนด์ซัพพลาย  จํากัด แอนด์ซัพพลาย  จํากัด เพียงรายเดียว ลงวันที่  31  ตุลาคม  2562

 

    

  

 

ลงชื่อ ..................................................................... ลงชื่อ ..................................................................... ลงชื่อ .....................................................................

( นางสมจิตร  อ่อนสุระทุม ) ( นายปิยะกรณ์  ไสยวรรณ ) ( นายวีระศักดิ์  จันทรเกต )

ผู้อํานวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลต้นผึ้ง
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แบบ  สขร.1

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายซื้อผู้เสอนราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ที่จะซื้อจะจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 จัดซื้อนมโรงเรียน 92,304.24      92,304.24     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2563

ประจําเดือน พ.ย. 2562  92,304.24                     92,304.24                    เพียงรายเดียว ลงวันที่  31  ตุลาคม 2562

  

2 จัดซื้อนม ศพด. 14,508.90      14,508.90     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 7/2563

ประจําเดือน พ.ย. 2562  14,508.90                     14,508.90                    เพียงรายเดียว ลงวันที่  31  ตุลาคม 2562

  

3 จัดซื้อน้ํามันประจําเดือน ต.ค. 2562 15,200.00      15,200.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพังโคน 1 สหกรณ์การเกษตรพังโคน 1 เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 8/2563

 15,200.00                     15,200.00                    เพียงรายเดียว ลงวันที่  31  ตุลาคม 2562

   

4 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (น้ําดื่ม) 900.00          900.00          เฉพาะเจาะจง โรงน้ําดื่มประชารัฐ โรงน้ําดื่มประชารัฐ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 9/2563

ประจําเดือน ต.ค. 2562   900.00                         900.00                        เพียงรายเดียว ลงวันที่  31  ตุลาคม 2562

   

5 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,500.00        1,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีชัยอิเลคทริค หจก.ทวีชัยอิเลคทริค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 10/2563

   1,500.00                       1,500.00                     เพียงรายเดียว ลงวันที่  1  พฤศจิกายน 2562

    

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  2562
(กองคลัง)  ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้นผึ้ง

วันที่ 30  พฤศจิกายน  พ.ศ.2562
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายซื้อผู้เสอนราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ที่จะซื้อจะจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,800.00        3,800.00       เฉพาะเจาะจง ร้านไนน์ตี้ไนน์ไอที ร้านไนน์ตี้ไนน์ไอที เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 11/2563

  3,800.00                       3,800.00                     เพียงรายเดียว ลงวันที่ 15  พฤศจิกายน 2562

  

7 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 69,820.00      69,820.00     เฉพาะเจาะจง หกจ.กลิ่นแก้วฯ หกจ.กลิ่นแก้วฯ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 12/2563

   69,820.00                     69,820.00                    เพียงรายเดียว ลงวันที่ 18  พฤศจิกายน 2562

   

8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 145,860.00     145,860.00    เฉพาะเจาะจง ร้านไนน์ตี้ไนน์ไอที ร้านไนน์ตี้ไนน์ไอที เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 13/2563

145,860.00                   145,860.00                  เพียงรายเดียว ลงวันที่ 19  พฤศจิกายน 2562

    

9 จ้างเหมาเครื่องจักรกลหนัก 24,000.00      24,000.00     เฉพาะเจาะจง มินตรารีสอร์ทแอนด์ มินตรารีสอร์ทแอนด์ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 9/2563

(รถแบคโฮ) ศศิธรวีไซเคิล ศศิธรวีไซเคิล เพียงรายเดียว ลงวันที่ 12  พฤศจิกายน 2562

 24,000.00                     24,000.00                      

 

10 จ้างเหมาเครื่องจักรกลหนัก 12,000.00      12,000.00     เฉพาะเจาะจง นางอังสนา  วงค์ธรรม นางอังสนา  วงค์ธรรม เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 10/2563

(รถแบคโฮ)  12,000.00                     12,000.00                    เพียงรายเดียว ลงวันที่ 12  พฤศจิกายน 2562

     

11 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่สําหรับพิธี 5,500.00        5,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านคุณเล็กดอกไม้สด ร้านคุณเล็กดอกไม้สด เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 12/2563

พระราชทานพระบรมฉายาลัษณ์ ร.10    5,500.00                       5,500.00                     เพียงรายเดียว ลงวันที่ 18  พฤศจิกายน 2562

Administrator
Placed Image



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายซื้อผู้เสอนราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ที่จะซื้อจะจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

12 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและ 3,250.00        3,250.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.เสถียร  จันเกตุ น.ส.เสถียร  จันเกตุ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 13/2563

เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 3,250.00                       3,250.00                     เพียงรายเดียว ลงวันที่ 18  พฤศจิกายน 2562

พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10   

13 จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ 11,200.00      11,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านตี๋การยาง ร้านตี๋การยาง เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 14/2563

ทะเบียน กข.3982 สน  11,200.00                     11,200.00                    เพียงรายเดียว ลงวันที่ 21  พฤศจิกายน 2562

   

14 จ้างเหมาจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์โครงการ 8,390.00        8,390.00       เฉพาะเจาะจง นางสุกานดา  บุญตาท้าว นางสุกานดา  บุญตาท้าว เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 15/2563

ส่งเสริมอาชีพการทําพรมเช็ดเท้า   8,390.00                       8,390.00                     เพียงรายเดียว ลงวันที่ 21  พฤศจิกายน 2562

  

15 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ 600.00          600.00          เฉพาะเจาะจง ร้านพรรณาสปอร์ต ร้านพรรณาสปอร์ต เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 16/2563

ส่งเสริมอาชีพการทําพรมเช็ดเท้า  600.00                         600.00                        เพียงรายเดียว ลงวันที่ 21  พฤศจิกายน 2562

    

16 จ้างเหมาบุคคลรักษาความปลอดภัย 7,000.00        7,000.00       เฉพาะเจาะจง นายณัฒพล  สุมณฑา นายณัฒพล  สุมณฑา เสนอราคาต่ําสุด บันทึกตกลงจ้างเลขที่8/2563

ประจําเดือน พ.ย. 2562   7,000.00                       7,000.00                     เพียงรายเดียว ลงวันที่ 29  พฤศจิกายน 2562

17 จ้างเหมาคนงานประจําสถานีสูบน้ํา 7,000.00        7,000.00       เฉพาะเจาะจง นายโกสิต  สัพโส นายโกสิต  สัพโส เสนอราคาต่ําสุด บันทึกตกลงจ้างเลขที่9/2563

บ้านนาล้อมประจําเดือน พ.ย.2562  7,000.00                       7,000.00                     เพียงรายเดียว ลงวันที่ 29  พฤศจิกายน 2562
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายซื้อผู้เสอนราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ที่จะซื้อจะจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

18 จ้างเหมาบริการคนงานประจํา 7,500.00        7,500.00       เฉพาะเจาะจง นายจักรพันธ์  จันทะเกษ นายจักรพันธ์  จันทะเกษ เสนอราคาต่ําสุด บันทึกตกลงจ้างเลขที่10/2563

รถบรรทุกน้ําประจําเดือน พ.ย.2562 7,500.00                       7,500.00                     เพียงรายเดียว ลงวันที่ 29  พฤศจิกายน 2562

-                               

19 จ้างเหมาบริการคนงานประจํา 7,500.00        7,500.00       เฉพาะเจาะจง นายสวิตต์   กาลจักร์ นายสวิตต์   กาลจักร์ เสนอราคาต่ําสุด บันทึกตกลงจ้างเลขที่11/2563

รถบรรทุกน้ําประจําเดือน พ.ย.2562 7,500.00                       7,500.00                     เพียงรายเดียว ลงวันที่ 29  พฤศจิกายน 2562

 

20 จ้างเหมาบริการคนงานประจํา 7,500.00        7,500.00       เฉพาะเจาะจง นายจรูญ   สกุลญาติ นายจรูญ   สกุลญาติ เสนอราคาต่ําสุด บันทึกตกลงจ้างเลขที่12/2563

รถบรรทุกน้ําประจําเดือน พ.ย.2562 7,500.00                       7,500.00                     เพียงรายเดียว ลงวันที่ 29  พฤศจิกายน 2562

  

  

 

( นางสมจิตร  อ่อนสุระทุม ) ( นายปิยะกรณ์  ไสยวรรณ ) ( นายวีระศักดิ์  จันทรเกต )

ผู้อํานวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

ลงชื่อ ..................................................................... ลงชื่อ ..................................................................... ลงชื่อ .....................................................................

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลต้นผึ้ง
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แบบ  สขร.1

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายซื้อผู้เสอนราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ที่จะซื้อจะจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (น้ําดื่ม) 700.00          700.00          เฉพาะเจาะจง โรงน้ําดื่มประชารัฐ โรงน้ําดื่มประชารัฐ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 14/2563

ประจําเดือน พ.ย.2562 บ้านนาล้อม บ้านนาล้อม เพียงรายเดียว ลงวันที่ 29  พฤศจิกายน 2562

 700.00                         700.00                         

  

2 จัดซื้อน้ํามันรถยนต์ส่วนกลาง 18,500.00      18,500.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพังโคน สหกรณ์การเกษตรพังโคน เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 15/2563

ประจําเดือน พ.ย. 2562  18,500.00                     18,500.00                    เพียงรายเดียว ลงวันที่ 29  พฤศจิกายน 2562

-                                 

3 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 25,810.00      25,810.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เพื่อนแท้สปอร์ต หจก.เพื่อนแท้สปอร์ต เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 16/2563

 (กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์)  25,810.00                     25,810.00                    เพียงรายเดียว ลงวันที่ 6  ธันวาคม 2562

  

4 จัดซื้อวัสดุกีฬา 4,000.00        4,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เพื่อนแท้สปอร์ต หจก.เพื่อนแท้สปอร์ต เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 17/2563

 (กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์)  4,000.00                       4,000.00                     เพียงรายเดียว ลงวันที่ 6  ธันวาคม 2562

    

5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสําหรับฝึกซ้อม 3,534.00        3,534.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เพื่อนแท้สปอร์ต หจก.เพื่อนแท้สปอร์ต เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 18/2563

 (กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์)    3,534.00                       3,534.00                     เพียงรายเดียว ลงวันที่ 6  ธันวาคม 2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2562
(กองคลัง)  ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้นผึ้ง

วันที่ 31  ธันวาคม  พ.ศ.2562
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายซื้อผู้เสอนราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ที่จะซื้อจะจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

6 จัดซื้อนมโรงเรียน 79,591.68      79,591.68     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 19/2563

ประจําเดือน ธ.ค. 2562 79,591.68                     79,591.68                    เพียงรายเดียว ลงวันที่ 29  พฤศจิกายน 2562

    

7 จัดซื้อนม ศพด. 15,160.32      15,160.32     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 20/2563

ประจําเดือน ธ.ค. 2562  15,160.32                     15,160.32                    เพียงรายเดียว ลงวันที่ 29  พฤศจิกายน 2562

    

8 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3,200.00        3,200.00       เฉพาะเจาะจง หจก.กลิ่นแก้วฯ หจก.กลิ่นแก้วฯ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 21/2563

  3,200.00                       3,200.00                     เพียงรายเดียว ลงวันที่ 13  ธันวาคม 2562

   

9 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 48,200.00      48,200.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีชัยอิเลคทริค หจก.ทวีชัยอิเลคทริค เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 22/2563

 48,200.00                     48,200.00                    เพียงรายเดียว ลงวันที่ 6  ธันวาคม 2562

   

10 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 17,890.00      17,890.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไนน์ตี้ไนน์ไอที ร้านไนน์ตี้ไนน์ไอที เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 17/2563

  17,890.00                     17,890.00                    เพียงรายเดียว ลงวันที่ 3  ธันวาคม 2562

   

11 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 3,920.00        3,920.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพรรณาสปอร์ต ร้านพรรณาสปอร์ต เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 18/2563

การรับลงทะเบียน  3,920.00                       3,920.00                     เพียงรายเดียว ลงวันที่ 3  ธันวาคม 2562
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายซื้อผู้เสอนราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ที่จะซื้อจะจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

12 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ 800.00          800.00          เฉพาะเจาะจง ร้านพรรณาสปอร์ต ร้านพรรณาสปอร์ต เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 19/2563

ส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผ้าพื้นเมือง  800.00                         800.00                        เพียงรายเดียว ลงวันที่ 3  ธันวาคม 2562

   

13 จ้างเหมาจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์โครงการ 11,955.00      11,955.00     เฉพาะเจาะจง นางประไพ  สีนูเดช นางประไพ  สีนูเดช เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 20/2563

ส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผ้าพื้นเมือง 11,955.00                     11,955.00                    เพียงรายเดียว ลงวันที่ 3  ธันวาคม 2562

    

14 จ้างเหมาจัดทําพานพุ่มดอกไม้สด 800.00          800.00          เฉพาะเจาะจง ร้านคุณเล็กดอกไม้สด ร้านคุณเล็กดอกไม้สด เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 21/2563

 800.00                         800.00                        เพียงรายเดียว ลงวันที่ 3  ธันวาคม 2562

   

15 จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ํา 42,000.00      42,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านตี๋การยาง ร้านตี๋การยาง เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 22/2563

ทะเบียน 81-3036 สกลนคร 42,000.00                     42,000.00                    เพียงรายเดียว ลงวันที่ 4  ธันวาคม 2562

    

16 จ้างเหมาจัดหาน้ําดื่ม,น้ําแข็ง,อาหารว่าง 14,000.00      14,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสองพี่น้องโภชนาการ ร้านสองพี่น้องโภชนาการ เสนอราคาต่ําสุด บันทึกตกลงจ้างเลขที่23/2563

เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์   14,000.00                     14,000.00                    เพียงรายเดียว ลงวันที่ 13  ธันวาคม 2562

โครงการกีฬาประชาชนสัมพันธ์    

17 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ 6,370.00        6,370.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพรรณาสปอร์ต ร้านพรรณาสปอร์ต เสนอราคาต่ําสุด บันทึกตกลงจ้างเลขที่24/2563

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ   6,370.00                       6,370.00                     เพียงรายเดียว ลงวันที่ 16  ธันวาคม 2562
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายซื้อผู้เสอนราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ที่จะซื้อจะจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

18 จ้างเหมาบุคคลรักษาความปลอดภัย 7,000.00        7,000.00       เฉพาะเจาะจง นายณัฒพล  สุมณฑา นายณัฒพล  สุมณฑา เสนอราคาต่ําสุด บันทึกตกลงจ้างเลขที่13/2563

ประจําเดือน ธ.ค. 2562 7,000.00                       7,000.00                     เพียงรายเดียว ลงวันที่ 29  พฤศจิกายน 2562

   

19 จ้างเหมาคนงานประจําสถานีสูบน้ํา 7,000.00        7,000.00       เฉพาะเจาะจง นายโกสิต  สัพโส นายโกสิต  สัพโส เสนอราคาต่ําสุด บันทึกตกลงจ้างเลขที่14/2563

บ้านนาล้อมประจําเดือน ธ.ค.2562 7,000.00                       7,000.00                     เพียงรายเดียว ลงวันที่ 29  พฤศจิกายน 2562

   

20 จ้างเหมาบริการคนงานประจํา 7,500.00        7,500.00       เฉพาะเจาะจง นายจักรพันธ์  จันทะเกษ นายจักรพันธ์  จันทะเกษ เสนอราคาต่ําสุด บันทึกตกลงจ้างเลขที่15/2563

รถบรรทุกน้ําประจําเดือน ธ.ค.2562  7,500.00                       7,500.00                     เพียงรายเดียว ลงวันที่ 29  พฤศจิกายน 2562

 

21 จ้างเหมาบริการคนงานประจํา 7,500.00        7,500.00       เฉพาะเจาะจง นายสวิตต์   กาลจักร์ นายสวิตต์   กาลจักร์ เสนอราคาต่ําสุด บันทึกตกลงจ้างเลขที่16/2563

รถบรรทุกน้ําประจําเดือน ธ.ค.2562 7,500.00                       7,500.00                     เพียงรายเดียว ลงวันที่ 29  พฤศจิกายน 2562

22 จ้างเหมาบริการคนงานประจํา 7,500.00        7,500.00       เฉพาะเจาะจง นายจรูญ   สกุลญาติ นายจรูญ   สกุลญาติ เสนอราคาต่ําสุด บันทึกตกลงจ้างเลขที่17/2563

รถบรรทุกน้ําประจําเดือน ธ.ค.2562  7,500.00                       7,500.00                     เพียงรายเดียว ลงวันที่ 29  พฤศจิกายน 2562

  

23 จ้างเหมาซ่อมแซมสถานีสูบน้ํา 190,000.00     190,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เคเพาเวอร์แอนด์คอนฯ หจก.เคเพาเวอร์แอนด์คอนฯ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 11/2563

บ้านนาล้อม 190,000.00                   190,000.00                  เพียงรายเดียว ลงวันที่ 18  พฤศจิกายน 2562

    

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลต้นผึ้ง

ลงชื่อ ..................................................................... ลงชื่อ ..................................................................... ลงชื่อ .....................................................................

( นางสมจิตร  อ่อนสุระทุม ) ( นายปิยะกรณ์  ไสยวรรณ ) ( นายวีระศักดิ์  จันทรเกต )

ผู้อํานวยการกองคลัง

Administrator
Placed Image



































แบบ  สขร.1

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายซื้อผู้เสอนราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ที่จะซื้อจะจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน 41,100.00         41,100.00        เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดีเฟอร์นิเจอร์ ร้านโชคดีเฟอร์นิเจอร์ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 48/2563

(กองการศึกษา)  41,100.00                     41,100.00                    เพียงรายเดียว ลงวันที่ 25  มีนาคม 2563

   

2 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 51,600.00         51,600.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเก้าสิบเก้าไอที 99 IT ร้านเก้าสิบเก้าไอที 99 IT เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 49/2563

51,600.00                     51,600.00                    เพียงรายเดียว ลงวันที่ 27  มีนาคม 2563

     

3 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,900.00          4,900.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเก้าสิบเก้าไอที 99 IT ร้านเก้าสิบเก้าไอที 99 IT เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 51/2563

(กองสวัสดิการ)  4,900.00                       4,900.00                     เพียงรายเดียว ลงวันที่ 27  มีนาคม 2563

    

4 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 6,300.00          6,300.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเก้าสิบเก้าไอที 99 IT ร้านเก้าสิบเก้าไอที 99 IT เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 52/2563

 6,300.00                       6,300.00                     เพียงรายเดียว ลงวันที่ 27  มีนาคม 2563

   

5 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน 17,500.00       17,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเก้าสิบเก้าไอที 99 IT ร้านเก้าสิบเก้าไอที 99 IT เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 53/2563

(สํานักงานปลัด)  17,500.00                   17,500.00                 เพียงรายเดียว ลงวันที่ 27  มีนาคม 2563

    

6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 38,260.00       38,260.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเก้าสิบเก้าไอที 99 IT ร้านเก้าสิบเก้าไอที 99 IT เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 55/2563

  38,260.00                  38,260.00                 เพียงรายเดียว ลงวันที่ 31  มีนาคม 2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2563
(กองคลัง)  ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้นผึ้ง

วันที่ 30  เมษายน พ.ศ.2563



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายซื้อผู้เสอนราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ที่จะซื้อจะจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

7 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 840.00             840.00            เฉพาะเจาะจง โรงน้ําดื่มประชารัฐ โรงน้ําดื่มประชารัฐ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 56/2563

(น้ําดื่ม)ประจําเดือน มี.ค 2563  บ้านนาล้อม บ้านนาล้อม เพียงรายเดียว ลงวันที่ 31  มีนาคม 2563

 840.00                         840.00                          

8 จัดซื้อน้ํามันรถยนต์ส่วนกลาง 14,000.00         14,000.00        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพังโคน สหกรณ์การเกษตรพังโคน เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 57/2563

ประจําเดือน มี.ค.2563 14,000.00                     14,000.00                    เพียงรายเดียว ลงวันที่ 31  มีนาคม 2563

     

9 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 18,900.00         18,900.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเก้าสิบเก้าไอที 99 IT ร้านเก้าสิบเก้าไอที 99 IT เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 58/2563

(ป้องกันและบรรเทา)  18,900.00                     18,900.00                    เพียงรายเดียว ลงวันที่ 1  เมษายน 2563

    

10 จัดซื้อครุภัณฑ์อื่นที่มิใช่ยา 330,900.00       330,900.00      เฉพาะเจาะจง หจก.พลังสกลกรุ๊ป หจก.พลังสกลกรุ๊ป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 59/2563

หรืออุปกรณ์การแพทย์  330,900.00                   330,900.00                  เพียงรายเดียว ลงวันที่ 10  เมษายน 2563

    

11 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 18,400.00       18,400.00      เฉพาะเจาะจง หจก.กลิ่นแก้วฯ หจก.กลิ่นแก้วฯ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 60/2563

(ไวรัสโคโรน่า-2019) 18,400.00                   18,400.00                 เพียงรายเดียว ลงวันที่ 10  เมษายน 2563

  

12 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 16,040.00       16,040.00      เฉพาะเจาะจง หจก.กลิ่นแก้วฯ หจก.กลิ่นแก้วฯ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 61/2563

(ไวรัสโคโรน่า-2019)   16,040.00                   16,040.00                 เพียงรายเดียว ลงวันที่ 13  เมษายน 2563

     

13 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 3,135.00         3,135.00        เฉพาะเจาะจง หจก.กลิ่นแก้วฯ หจก.กลิ่นแก้วฯ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 62/2563

  3,135.00                    3,135.00                   เพียงรายเดียว ลงวันที่ 13  เมษายน 2563

 



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายซื้อผู้เสอนราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ที่จะซื้อจะจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

14 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 3,500.00          3,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ บ.ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 62/2563

ประจําเดือน มี.ค.2563  แอนด์ ชัพพลาย จํากัด แอนด์ ชัพพลาย จํากัด เพียงรายเดียว ลงวันที่ 28  กุมภาพันธิ์ 2563

 3,500.00                       3,500.00                      

15 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภานใน 497,000.00       497,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อินทรักษ์แทรกเตอร์ หจก.อินทรักษ์แทรกเตอร์ เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจ้างเลขที่ 13/2563

หมู่บ้าน บ้านนาล้อม  หมู่7 497,000.00                   497,000.00                  เพียงรายเดียว ลงวันที่ 5  กุมภาพันธิ์ 2563

     

16 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภานใน 259,000.00       259,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อินทรักษ์แทรกเตอร์ หจก.อินทรักษ์แทรกเตอร์ เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจ้างเลขที่ 14/2563

หมู่บ้านต้นผึ้ง หมู่1 บ้านนาถ่อน หมู่ 2  259,000.00                   259,000.00                  เพียงรายเดียว ลงวันที่ 6  กุมภาพันธิ์ 2563

(สายบ้านต้นผึ้ง - หน้าวัด)    

(สายบ้านนาถ่อน - ศาลาประชาคม)

  

17 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภานใน 496,000.00       496,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อินทรักษ์แทรกเตอร์ หจก.อินทรักษ์แทรกเตอร์ เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจ้างเลขที่ 16/2563

หมู่บ้านต้นผึ้งใหม่พัฒนา หมู่ 12 496,000.00                   496,000.00                  เพียงรายเดียว ลงวันที่ 14  กุมภาพันธิ์ 2563

(บ้านต้นผึ้งใหม่พัฒนา - หนองแวง)    

  

  



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายซื้อผู้เสอนราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ที่จะซื้อจะจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

18 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภานใน 497,000.00     497,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.อินทรักษ์แทรกเตอร์ หจก.อินทรักษ์แทรกเตอร์ เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจ้างเลขที่ 17/2563

หมู่บ้านขัวขอนแคน หมู่ 5  497,000.00                 497,000.00                เพียงรายเดียว ลงวันที่ 14  กุมภาพันธิ์ 2563

(บ้านขัวขอนแคน - บ้านโนนสะอาด)  

  

     



แบบ  สขร.1

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายซื้อผู้เสอนราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ที่จะซื้อจะจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (น้ําดื่ม) 750.00             750.00            เฉพาะเจาะจง โรงน้ําดื่มประชารัฐ โรงน้ําดื่มประชารัฐ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 63/2563

ประจําเดือน เม.ย. 2563  บ้านนาล้อม บ้านนาล้อม เพียงรายเดียว ลงวันที่ 30  เม.ย. 2563

  750.00                         750.00                         

2 จัดซื้อน้ํามันรถยนต์ 11,200.00         11,200.00        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพังโคน สหกรณ์การเกษตรพังโคน เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 64/2563

ประจําเดือน เม.ย. 2563 11,200.00                     11,200.00                    เพียงรายเดียว ลงวันที่ 30  เม.ย. 2563

    

3 จัดซื้อทรายอะเบทโครงการควบคุม 59,500.00         59,500.00        เฉพาะเจาะจง ป.ทรัพย์ทวี ซัพพลาย ป.ทรัพย์ทวี ซัพพลาย เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 65/2563

และป้องกันโรค  แอนด์ เซอร์วิส แอนด์ เซอร์วิส เพียงรายเดียว ลงวันที่ 1  พ.ค. 2563

59,500.00                     59,500.00                      

4 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 3,500.00          3,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ บ.ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 64/2563

ประจําเดือน เม.ย.2563  แอนด์ ชัพพลาย จํากัด แอนด์ ชัพพลาย จํากัด เพียงรายเดียว ลงวันที่ 30  เม.ย. 2563

  3,500.00                       3,500.00                       

5 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนราชการ 1,700.00         1,700.00        เฉพาะเจาะจง อู่ชัยการช่าง อู่ชัยการช่าง เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 65/2563

(รถบรรทุกน้ํา)  1,700.00                    1,700.00                   เพียงรายเดียว ลงวันที่ 30  เม.ย. 2563

       

6 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนราชการ 1,000.00         1,000.00        เฉพาะเจาะจง อู่ชัยการช่าง อู่ชัยการช่าง เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 66/2563

(รถฟอร์ด)   1,000.00                    1,000.00                   เพียงรายเดียว ลงวันที่ 30  เม.ย. 2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2563
(กองคลัง)  ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้นผึ้ง

วันที่ 31  พฤษภาคม พ.ศ.2563



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายซื้อผู้เสอนราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ที่จะซื้อจะจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

7 จ้างเหมาบุคคลรักษาความปลอดภัย 7,000.00          7,000.00         เฉพาะเจาะจง นายณัฒพล  สุมณฑา นายณัฒพล  สุมณฑา เสนอราคาต่ําสุด หนังสือตกลงจ้างเลขที่35/2563

ประจําเดือน เม.ย.  2563 7,000.00                       7,000.00                     เพียงรายเดียว ลงวันที่ 31  มีนาคม 2563

     

8 จ้างเหมาบุคคลประจําสถานีสูบน้ํา 7,000.00          7,000.00         เฉพาะเจาะจง นายโกสิต   สัพโส นายโกสิต   สัพโส เสนอราคาต่ําสุด หนังสือตกลงจ้างเลขที่36/2563

บ้านนาล้อมประจําเดือน เม.ย.  2563 7,000.00                       7,000.00                     เพียงรายเดียว ลงวันที่ 31  มีนาคม 2563

   

9 จ้างเหมาผู้ดูแลเด็กประจําศูนย์เด็ก 7,000.00          7,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววารุณี  ลาญาติ นางสาววารุณี  ลาญาติ เสนอราคาต่ําสุด หนังสือตกลงจ้างเลขที่37/2563

บ้านโพนสวางฯ  เดือน เม.ย. 2563    7,000.00                       7,000.00                     เพียงรายเดียว ลงวันที่ 31  มีนาคม 2563

    

10 จ้างเหมาคนงานประจํารถบรรทกุนํ �า 7,500.00          7,500.00         เฉพาะเจาะจง นายจักรพันธ์  จันทะเกษ นายจักรพันธ์  จันทะเกษ เสนอราคาต่ําสุด หนังสือตกลงจ้างเลขที่38/2563

ประจําเดือน เม.ย. 2563  7,500.00                       7,500.00                     เพียงรายเดียว ลงวันที่ 31  มีนาคม 2563

    

11 จ้างเหมาคนงานประจํารถบรรทกุนํ �า 7,500.00          7,500.00         เฉพาะเจาะจง นายสวิตต์  กาลจักร์ นายสวิตต์  กาลจักร์ เสนอราคาต่ําสุด หนังสือตกลงจ้างเลขที่39/2563

ประจําเดือน เม.ย. 2563 7,500.00                       7,500.00                     เพียงรายเดียว ลงวันที่ 31  มีนาคม 2563

12 จ้างเหมาคนงานประจํารถบรรทกุนํ �า 7,500.00          7,500.00         เฉพาะเจาะจง นายจรูญ  สกุลญาติ นายจรูญ  สกุลญาติ เสนอราคาต่ําสุด หนังสือตกลงจ้างเลขที่40/2563

ประจําเดือน เม.ย. 2563   7,500.00                       7,500.00                     เพียงรายเดียว ลงวันที่ 31  มีนาคม 2563

       

13 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ในหมู่บ้าน 461,000.00     461,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.อินทรักษ์แทรกเตอร์ หจก.อินทรักษ์แทรกเตอร์ เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจ้างเลขที่ 19/2563

(หน้าวัดอัมพวัน)บ้านโนนสะอาดหมู่9 461,000.00                 461,000.00               เพียงรายเดียว ลงวันที่ 7  เมษายน 2563



  
ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายซื้อผู้เสอนราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ที่จะซื้อจะจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

14 จ้างเหมาขุดลอกหนองบักตืด  291,000.00       291,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อินทรักษ์แทรกเตอร์ หจก.อินทรักษ์แทรกเตอร์ เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจ้างเลขที่ 20/2563

บ้านนาสําราญ หมู่ 13 291,000.00                   291,000.00                  เพียงรายเดียว ลงวันที่ 7  เมษายน 2563

   

15 จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. 311,000.00       311,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อินทรักษ์แทรกเตอร์ หจก.อินทรักษ์แทรกเตอร์ เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจ้างเลขที่ 22/2563

สําเร็จรูปบ้านนาถ่อน หมู่ 2 311,000.00                   311,000.00                  เพียงรายเดียว ลงวันที่ 7  เมษายน 2563

    

16 จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. 494,000.00       494,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อินทรักษ์แทรกเตอร์ หจก.อินทรักษ์แทรกเตอร์ เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจ้างเลขที่ 23/2563

สําเร็จรูปบ้านโพธิ์ทองหมู่10  494,000.00                   494,000.00                  เพียงรายเดียว ลงวันที่ 15  เมษายน 2563

 (จ่ายขาดเงินสะสม)     

17 จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. 497,000.00       497,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อินทรักษ์แทรกเตอร์ หจก.อินทรักษ์แทรกเตอร์ เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจ้างเลขที่ 24/2563

สําเร็จรูปบ้านนาสําราญ  หมู่ 13  497,000.00                   497,000.00                  เพียงรายเดียว ลงวันที่ 15  เมษายน 2563

(จ่ายขาดเงินสะสม)      

   

 



 แบบ  สขร.1

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายซื้อผู้เสอนราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ที่จะซื้อจะจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 จัดซื้อนม ศพด.ช่วงปิดภาคเรียน 30,779.52         30,779.52        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริช สหกรณ์โคนมวาริช เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 66/2563

(18 พ.ค.- 30 มิ.ย.63) 30,779.52                     30,779.52                    เพียงรายเดียว ลงวันที่ 15  พ.ค. 2563

จํานวนเด็กเล็ก123  คน 32   วันทําการ   

2 จัดซื้อนมโรงเรียนช่วงปิดภาคเรียน 164,407.68       164,407.68      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริช สหกรณ์โคนมวาริช เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 67/2563

(18พ.ค.-30 มิ.ย.63) 164,407.68                   164,407.68                  เพียงรายเดียว ลงวันที่ 15  พ.ค. 2563

จํานวนนักเรียน672  คน 19  วันทําการ    

3 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 40,573.00         40,573.00        เฉพาะเจาะจง หจก.กลิ่นแก้วฯ หจก.กลิ่นแก้วฯ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 68/2563

  40,573.00                     40,573.00                    เพียงรายเดียว ลงวันที่ 29  พ.ค. 2563

  

4 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 10,745.00         10,745.00        เฉพาะเจาะจง หจก.กลิ่นแก้วฯ หจก.กลิ่นแก้วฯ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 69/2563

  10,745.00                     10,745.00                    เพียงรายเดียว ลงวันที่ 29  พ.ค. 2563

    

5 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน(น้ําดื่ม) 780.00           780.00          เฉพาะเจาะจง โรงน้ําดื่มประชารัฐ โรงน้ําดื่มประชารัฐ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 70/2563

เดือน พ.ค.2563  บ้านนาล้อม บ้านนาล้อม เพียงรายเดียว ลงวันที่ 29  พ.ค. 2563

    780.00                         780.00                          

6 จัดซื้อน้ํามัน 9,200.00         9,200.00        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพังโคน สหกรณ์การเกษตรพังโคน เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 71/2563

ประจําเดือน พ.ค.2563   9,200.00                    9,200.00                   เพียงรายเดียว ลงวันที่ 29  พ.ค. 2563

(กองคลัง)  ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้นผึ้ง
วันที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2563



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายซื้อผู้เสอนราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ที่จะซื้อจะจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

7 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างผุ้ประสบเหตุ 62,624.00         62,624.00        เฉพาะเจาะจง ร้านช่างเนตรก่อสร้าง ร้านช่างเนตรก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 72/2563

อัคคีภัย หมุ่ 3,13,6 62,624.00                     62,624.00                    เพียงรายเดียว ลงวันที่ 29  พ.ค. 2563

      

8 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 81,400.00         81,400.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเก้าสิบเก้าไอที 99 IT ร้านเก้าสิบเก้าไอที 99 IT เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 73/2563

(กองการศึกษา) 81,400.00                     81,400.00                    เพียงรายเดียว ลงวันที่ 1  มิ.ย. 2563

     

9 จ้างเหมาซ่อมแซมบํารุงรักษา 9,200.00          9,200.00         เฉพาะเจาะจง อู่ชัยการช่าง อู่ชัยการช่าง เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 67/2563

รถยนต์บรรทุกขยะ    9,200.00                       9,200.00                     เพียงรายเดียว ลงวันที่ 29  พ.ค. 2563

     

10 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 3,500.00          3,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ บ.ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 69/2563

ประจําเดือน พ.ค.2563  แอนด์ ชัพพลาย จํากัด แอนด์ ชัพพลาย จํากัด เพียงรายเดียว ลงวันที่ 29  พ.ค. 2563

  3,500.00                       3500   

11 จ้างเหมาต่ออายุเว็ปไซต์ อบต.ต้นผึ้ง 8,500.00          8,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านซิตตี้อินเตอร์เน็ต ร้านซิตตี้อินเตอร์เน็ต เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 70/2563

8,500.00                       8,500.00                     เพียงรายเดียว ลงวันที่ 29  พ.ค. 2563

   

12 จ้างเหมาจัดทําพระบรมฉายาลักษณ์ 780.00             780.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเนรมิตรป้ายสวย ร้านเนรมิตรป้ายสวย เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 71/2563

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   780.00                         780.00                        เพียงรายเดียว ลงวันที่ 29  พ.ค. 2563

      

13 จ้างเหมาซ่อมแซมบํารุงรักษาระบบ 16,570.00       16,570.00      เฉพาะเจาะจง นายกอง   จันทะรา นายกอง   จันทะรา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 72/2563

ประปาหมู่บ้านบ้านต้นผึ้ง ม.12 16,570.00                  16,570.00                 เพียงรายเดียว ลงวันที่ 10  มิ.ย. 2563



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายซื้อผู้เสอนราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ที่จะซื้อจะจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

14 จ้างเหมาบุคคลรักษาความปลอดภัย 7,000.00          7,000.00         เฉพาะเจาะจง นายณัฒพล  สุมณฑา นายณัฒพล  สุมณฑา เสนอราคาต่ําสุด หนังสือตกลงจ้างเลขที่41/2563

ประจําเดือน พ.ค.  2563 7,000.00                       7,000.00                     เพียงรายเดียว ลงวันที่ 30  เมษายน 2563

    

15 จ้างเหมาบุคคลประจําสถานีสูบน้ํา 7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายโกสิต   สัพโส นายโกสิต   สัพโส เสนอราคาต่ําสุด หนังสือตกลงจ้างเลขที่42/2563

บ้านนาล้อมประจําเดือน พ.ค.  2563 7,000.00         7,000.00                       7,000.00                     เพียงรายเดียว ลงวันที่ 30  เมษายน 2563

     

16 จ้างเหมาผู้ดูแลเด็กประจําศูนย์เด็ก 7,000.00          7,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววารุณี  ลาญาติ นางสาววารุณี  ลาญาติ เสนอราคาต่ําสุด หนังสือตกลงจ้างเลขที่43/2563

บ้านโพนสวางฯประจําเดือนพ.ค.2563  7,000.00                       7,000.00                     เพียงรายเดียว ลงวันที่ 30  เมษายน 2563

    

17 จ้างเหมาบริการคนงานประจํารถ 7,500.00          7,500.00         เฉพาะเจาะจง นายจักรพันธ์  จันทะเกษ นายจักรพันธ์  จันทะเกษ เสนอราคาต่ําสุด หนังสือตกลงจ้างเลขที่44/2563

รถบรรทุกน้ําประจําเดือน พ.ค. 2563  7,500.00                       7,500.00                     เพียงรายเดียว ลงวันที่ 30  เมษายน 2563

(นายจักรพันธ์ จันทะเกษ)    

18 จ้างเหมาบริการคนงานประจํา 7,500.00          7,500.00         เฉพาะเจาะจง นายสวิตต์  กาลจักร์ นายสวิตต์  กาลจักร์ เสนอราคาต่ําสุด หนังสือตกลงจ้างเลขที่45/2563

รถบรรทุกน้ําประจําเดือน พ.ค. 2563 7,500.00                       7,500.00                     เพียงรายเดียว ลงวันที่ 30  เมษายน 2563

(นายสวิตต์ กาลจักร์)   

19 จ้างเหมาบริการคนงานประจํา 7,500.00          7,500.00         เฉพาะเจาะจง นายจรูญ  สกุลญาติ นายจรูญ  สกุลญาติ เสนอราคาต่ําสุด หนังสือตกลงจ้างเลขที่46/2563

รถบรรทุกน้ําประจําเดือน พ.ค. 2563   7,500.00                       7,500.00                     เพียงรายเดียว ลงวันที่ 30  เมษายน 2563

(นายจรูญ สกุลญาติ)       

20 จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ํา 493,000.00     493,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านปรียาพรการค้า ร้านปรียาพรการค้า เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจ้างเลขที่ 21/2563

บ้านโนนขมิ้น ม.4(จ่ายขาดเงินสะสม) 493,000.00                 493,000.00               เพียงรายเดียว ลงวันที่ 7  เมษายน 2563



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายซื้อผู้เสอนราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ที่จะซื้อจะจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

21 จ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริม 370,000.00       370,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อินทรักษ์แทรกเตอร์ หจก.อินทรักษ์แทรกเตอร์ เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจ้างเลขที่ 25/2563

 เหล็ก  ศพด.โพธิ์ทอง 370,000.00                   370,000.00                  เพียงรายเดียว ลงวันที่ 15  เมษายน 2563

และศพด.โพนสวาง   

(จ่ายขาดเงินสะสม)  

 

  






































