ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

1

จัดซื้อวัสดุสานักงาน
วัสดุสานักงาน

2

จัดซื้วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุงานบ้านงานครัว

3

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลนาดี ประจาปีงบประมาณ 2563
วงเงินงบประมาณ
ผู้เสนอราคา
วิธีจัดซือ้ /จัดจ้าง
(ราคากลาง)
และราคาทีเ่ สนอ
6,080.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านตังค์ เฮง เฮง
วงเงิน 6,080 บาท
19,925.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านตังค์ เฮง เฮง
วงเงิน 19,925 บาท

จัดซื้อเครืองพิมพ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

8,000.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบุตรอินทร์คอมพิวเตอร์
วงเงิน 8,000 บาท

4

จัดซื้อวัสดุสานักงาน
วัสดุสานักงาน

13,930.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านรุ่งศึกษาภัณฑ์
วงเงิน 13,930 บาท

5

จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
ค่าอาหารเสริม (นม)

31,123.60

เฉพาะเจาะจง

จัดซื้อเตียงพยาบาล 2 ชุด
ครุภัณฑ์การศึกษา

30,000.00

6

เฉพาะเจาะจง

แบบ สขร.1
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ ัดเลือก หมายเหตุ
ร้านตังค์ เฮง เฮง
วงเงิน 6,080 บาท

เสนอราคาตาสุด กองการศึกษา

ร้านตังค์ เฮง เฮง
วงเงิน 19,925 บาท

เสนอราคาตาสุด กองการศึกษา

ร้านบุตรอินทร์คอมพิวเตอร์ เสนอราคาตาสุด สานักปลัด
วงเงิน 8,000 บาท
ร้านรุ่งศึกษาภัณฑ์
วงเงิน 13,930 บาท

เสนอราคาตาสุด กองการศึกษา

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เสนอราคาตาสุด

วงเงิน 31,123.60 บาท

วงเงิน 31,123.60 บาท

บจก.ว.สือสาร 30,000 บาท
ร้านเค.พี.ซัพพลาย 36,000 บาท
ร้านสยามการค้า 40,000 บาท

บริษัท ว.สือสาร จากัด
วงเงิน 30,000 บาท

กองการศึกษา

เสนอราคาตาสุด กองการศึกษา

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธีจัดซือ้ /จัดจ้าง
(ราคากลาง)
-2วงเงินงบประมาณ
วิธีจัดซือ้ /จัดจ้าง
(ราคากลาง)
22,400.00 เฉพาะเจาะจง

ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ ัดเลือก หมายเหตุ

ผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ ัดเลือก หมายเหตุ
และราคาทีเ่ สนอ
บจก.ว.สือสาร 22,400 บาท
บริษัท ว.สือสาร จากัด
เสนอราคาตาสุด กองการศึกษา
ร้านเค.พี.ซัพพลาย 24,000 บาท
วงเงิน 22,400 บาท
ร้านสยามการค้า 26,000 บาท

7

จัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ 2 ชุด
ครุภัณฑ์การศึกษา

8

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 หลัง
ครุภัณฑ์การศึกษา

11,000.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.ว.สือสาร 11,000 บาท
ร้านเค.พี.ซัพพลาย 12,000 บาท
ร้านสยามการค้า 13,000 บาท

บริษัท ว.สือสาร จากัด
วงเงิน 11,000 บาท

เสนอราคาตาสุด กองการศึกษา

9

จัดซื้อชุดถังขยะรีไซเคิล 3 ชุด
ครุภัณฑ์การศึกษา

15,000.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.ว.สือสาร 15,000 บาท
ร้านเค.พี.ซัพพลาย 15,900 บาท
ร้านสยามการค้า 15,600 บาท

บริษัท ว.สือสาร จากัด
วงเงิน 15,000 บาท

เสนอราคาตาสุด กองการศึกษา

เฉพาะเจาะจง ร้านธนทรพาณิชย์ 100,000 บาท

ร้านธนทรพาณิชย์
วงเงิน 100,000 บาท

เสนอราคาตาสุด กองการศึกษา

10 จัดซื้อเครืองเล่นเด็ก 4 รายการ
ครุภัณฑ์การศึกษา

100,000.00

ร้านจิศโรจน์ การค้า 105,160 บาท
ร้านอุไรพรซัพพลาย 110,200 บาท

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

11 จัดซื้อเครืองพ่นหมอกควัน 1 เครือง
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทยฃ์

12 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุคอมพิวเตอร์
13 จัดซื้อวัสดุสานักงาน
วัสดุสานักงาน
14 จัดซื้อแบบพิมพ์
วัสดุสานักงาน
15 จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
ม.2
ก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

วงเงินงบประมาณ
ผู้เสนอราคา
วิธีจัดซือ้ /จัดจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ ัดเลือก หมายเหตุ
(ราคากลาง)
และราคาทีเ่ สนอ
-3วงเงินงบประมาณ
ผู้เสนอราคา
วิธีจัดซือ้ /จัดจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ ัดเลือก หมายเหตุ
(ราคากลาง)
และราคาทีเ่ สนอ
60,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รัตนบุญ2559 59,000 บาท
หจก.รัตนบุญ 2559
เสนอราคาตาสุด สานักปลัด
ร้านธนทรพาณิชย์ 65,000 บาท
วงเงิน 59,000 บาท
ร้านอุไรพรซัพพลาย 67,000 บาท
2,800.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.คอมพิวเทคหนองคาย
วงเงิน 2,800 บาท

หจก.คอมพิวเทคหนองคาย
วงเงิน 2,800 บาท

เสนอราคาตาสุด กองคลัง

600.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน ตังค์ เฮง เฮง
วงเงิน 600 บาท

ร้าน ตังค์ เฮง เฮง
วงเงิน 600 บาท

เสนอราคาตาสุด กองคลัง

15,400.00

เฉพาะเจาะจง

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
วงเงิน 15,400 บาท

249,700.00

เฉพาะเจาะจง

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน เสนอราคาตาสุด
วงเงิน 15,400 บาท

หจก.ไอที คลีนีค แอนด์ ซัพพลาย 249,100 บาท หจก.ไอที

บจก.ศรีทวี 19 249,684 บาท
หจก.บีเค คลินิก ไอที 249,684 บาท

คลินิก แอนด์ ซัพพลาย เสนอราคาตาสุด
วงเงิน 249,100 บาท

กองคลัง

กองช่าง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

16 ก่อสร้างรางระบายน้า ม.5
ก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

วงเงินงบประมาณ
วิธีจัดซือ้ /จัดจ้าง
(ราคากลาง)
-4วงเงินงบประมาณ
วิธีจัดซือ้ /จัดจ้าง
(ราคากลาง)
358,400.00 เฉพาะเจาะจง

ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ ัดเลือก หมายเหตุ

ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ ัดเลือก หมายเหตุ

หจก.ไอที คลีนีค แอนด์ ซัพพลาย 358,000 บาท หจก.ไอที

บจก.ศรีทวี 19 358,400 บาท

คลินิก แอนด์ ซัพพลาย เสนอราคาตาสุด กองช่าง
วงเงิน 358,000 บาท

หจก.บีเค คลินิก ไอที 358,400 บาท

17 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3 สาย
บ้านนายสาคร
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

27,400.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ดวงภมรเมทัลชีท
เสนอราคา 27,000 บาท

หจก.ดวงภมรเมทัลชีท
วงเงิน 27,000 บาท

เสนอราคาตาสุด กองช่าง

18 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3 สาย
สามแยกวัดปูน่ รสิงห์
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

29,700.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ดวงภมรเมทัลชีท
เสนอราคา 29,000 บาท

หจก.ดวงภมรเมทัลชีท
วงเงิน 29,000 บาท

เสนอราคาตาสุด กองช่าง

19 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3 สาย
จากสวนยางนางสัน
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

17,100.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ดวงภมรเมทัลชีท
เสนอราคา 16,700 บาท

หจก.ดวงภมรเมทัลชีท
วงเงิน 16,700 บาท

เสนอราคาตาสุด กองช่าง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

20 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3 สาย
จากกอไผ่
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

วงเงินงบประมาณ
วิธีจัดซือ้ /จัดจ้าง
(ราคากลาง)
-5วงเงินงบประมาณ
วิธีจัดซือ้ /จัดจ้าง
(ราคากลาง)
48,000.00 เฉพาะเจาะจง

ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
หจก.ดวงภมรเมทัลชีท
เสนอราคา 47,500 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ ัดเลือก หมายเหตุ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ ัดเลือก หมายเหตุ
หจก.ดวงภมรเมทัลชีท
วงเงิน 47,500 บาท

เสนอราคาตาสุด กองช่าง

21 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.5 สาย
ปากทางสวนตาเนา
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

68,600.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ดวงภมรเมทัลชีท
เสนอราคา 68,000 บาท

หจก.ดวงภมรเมทัลชีท
วงเงิน 68,000 บาท

เสนอราคาตาสุด กองช่าง

22 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.7 สาย
บ้านพ่อใหญ่เหรียญ-นานางนวล
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

181,900.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ดวงภมรเมทัลชีท 181,400 บาท

หจก.ดวงภมรเมทัลชีท
วงเงิน 181,400 บาท

เสนอราคาตาสุด กองช่าง

23 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.1 สาย
แยก ร.ร.นาดีพิทย์-แยกประปา
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

292,100.00

หจก.ดวงภมรเมทัลชีท
วงเงิน 291,600 บาท

เสนอราคาตาสุด กองช่าง

บจก.เอเซียเน็กซ์ เลต (ไทยแลนด์) 181,900 บาท

เฉพาะเจาะจง

หจก.ดวงภมรเมทัลชีท 291,600 บาท

บจก.เอเซียเน็กซ์ เลต (ไทยแลนด์) 292,100 บาท

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

24 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.6 สาย
แยกลานยางเจ้จุก
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

วงเงินงบประมาณ
วิธีจัดซือ้ /จัดจ้าง
(ราคากลาง)
-6วงเงินงบประมาณ
วิธีจัดซือ้ /จัดจ้าง
(ราคากลาง)
11,400.00 เฉพาะเจาะจง

ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
หจก.ดวงภมรเมทัลชีท
เสนอราคา 11,000 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ ัดเลือก หมายเหตุ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ ัดเลือก หมายเหตุ
หจก.ดวงภมรเมทัลชีท
วงเงิน 11,000 บาท

เสนอราคาตาสุด กองช่าง

25 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.6 สาย
สามแยกบ้าน อส.ไร
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

54,900.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ดวงภมรเมทัลชีท
เสนอราคา 54,200 บาท

หจก.ดวงภมรเมทัลชีท
วงเงิน 54,200 บาท

เสนอราคาตาสุด กองช่าง

26 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.4 สาย
หนองทุม่ -นาปัง
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

13,700.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ดวงภมรเมทัลชีท
เสนอราคา 13,200 บาท

หจก.ดวงภมรเมทัลชีท
วงเงิน 13,200 บาท

เสนอราคาตาสุด กองช่าง

27 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.2 สาย
สิ้นสุดสะพานเหล็ก
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

37,400.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ดวงภมรเมทัลชีท
เสนอราคา 37,000 บาท

หจก.ดวงภมรเมทัลชีท
วงเงิน 37,000 บาท

เสนอราคาตาสุด กองช่าง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

28 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

วงเงินงบประมาณ
วิธีจัดซือ้ /จัดจ้าง
(ราคากลาง)
-7วงเงินงบประมาณ
วิธีจัดซือ้ /จัดจ้าง
(ราคากลาง)
6,080.00 เฉพาะเจาะจง

ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
นายธนกร เว้นบาป
วงเงิน 6,080 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ ัดเลือก หมายเหตุ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ ัดเลือก หมายเหตุ
นายธนกร เว้นบาป
วงเงิน 6,080 บาท

เสนอราคาตาสุด สานักปลัด

29 จ้างเหมาคนงานทัวไป
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

9,500.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวเยาวภา มณฑา
วงเงิน 9,500 บาท

นางสาวเยาวภา มณฑา
วงเงิน 9,500 บาท

เสนอราคาตาสุด กองคลัง

30 จ้างเหมาคนงานทัวไป
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

9,500.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวจิราภรณ์ ศรีภูธร
วงเงิน 9,500 บาท

นางสาวจิราภรณ์ ศรีภูธร
วงเงิน 9,500 บาท

เสนอราคาตาสุด กองคลัง

31 จ้างเหมาคนงานทัวไป
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

9,500.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาววราภรณ์ ฐานหมัน
วงเงิน 9,500 บาท

นางสาววราภรณ์ ฐานหมัน
วงเงิน 9,500 บาท

เสนอราคาตาสุด กองคลัง

32 จ้างเหมาแม่บ้าน
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

8,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางปราณี สมาขันธ์
วงเงิน 8,000 บาท

นางปราณี สมาขันธ์
วงเงิน 8,000 บาท

เสนอราคาตาสุด สานักปลัด

33 จ้างเหมาคนงานทัวไปดูแลระบบประปา
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

6,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายสุพจน์ สุภาแดง
วงเงิน 6,000 บาท

นายสุพจน์ สุภาแดง
วงเงิน 6,000 บาท

เสนอราคาตาสุด กองช่าง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

34 จ้างเหมาคนงานทัวไปดูแลระบบประปา
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

วงเงินงบประมาณ
วิธีจัดซือ้ /จัดจ้าง
(ราคากลาง)
-8วงเงินงบประมาณ
วิธีจัดซือ้ /จัดจ้าง
(ราคากลาง)
6,000.00 เฉพาะเจาะจง

ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
นายเจริญ เทพแสง
วงเงิน 6,000 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ ัดเลือก หมายเหตุ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ ัดเลือก หมายเหตุ
นายเจริญ เทพแสง
วงเงิน 6,000 บาท

เสนอราคาตาสุด กองช่าง

35 จ้างเหมาคนงานทัวไปดูแลระบบประปา
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

6,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายสมคิด สุภาจันทร์
วงเงิน 6,000 บาท

นายสมคิด สุภาจันทร์
วงเงิน 6,000 บาท

เสนอราคาตาสุด กองช่าง

36 จ้างเหมาคนงานทัวไปดูแลระบบประปา
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

6,300.00

เฉพาะเจาะจง

นางบัวลอย วงศ์ชาลี
วงเงิน 6,300 บาท

นางบัวลอย วงศ์ชาลี
วงเงิน 6,300 บาท

เสนอราคาตาสุด กองช่าง

37 จ้างเหมาคนงานทัวไปดูแลระบบประปา
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

6,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายนิรุจน์ กมลคราม
วงเงิน 6,000 บาท

นายนิรุจน์ กมลคราม
วงเงิน 6,000 บาท

เสนอราคาตาสุด กองช่าง

38 เช่าเครืองถ่ายเอกสาร
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

3,500.00

เฉพาะเจาะจง บจก.ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ เซอร์วสิ บจก.ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ เซอร์วสิ เสนอราคาตาสุด สานักปลัด
วงเงิน 3,500 บาท
วงเงิน 3,500 บาท

39 จ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

4,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายคารมย์ โพธิศ์ รี
วงเงิน 4,000 บาท

นายคารมย์ โพธิศ์ รี
วงเงิน 4,000 บาท

เสนอราคาตาสุด

กองช่าง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

40 จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

วงเงินงบประมาณ
วิธีจัดซือ้ /จัดจ้าง
(ราคากลาง)
-9วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซือ้ /จัดจ้าง
(ราคากลาง)
15,200.00 เฉพาะเจาะจง

ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
ร้านถาวรบริการ
วงเงิน 15,200 บาท

41 จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

1,000.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านถาวรบริการ
วงเงิน 1,000 บาท

42 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

1,160.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.คอมพิวเทค หนองคาย
วงเงิน 1,160 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ ัดเลือก หมายเหตุ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ ัดเลือก หมายเหตุ
ร้านถาวรบริการ
วงเงิน 15,200 บาท

เสนอราคาตาสุด สานักปลัด

ร้านถาวรบริการ
วงเงิน 1,000 บาท

เสนอราคาตาสุด กองช่าง

หจก.คอมพิวเทค หนองคาย เสนอราคาตาสุด กองคลัง
วงเงิน 1,160 บาท

