ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

1

จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
ค่าอาหารเสริม (นม)

2

จัดซื้อสังกะสีและกระเบือ้ ง
ส่ารองจ่าย

3

จัดซื้อวัสดุส่านักงาน 10 รายการ (ศพด.)
วัสดุส่านักงาน

4

จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้่า คสล.
ม.1
ก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
แบบ สขร.1
องค์การบริหารส่วนตาบลนาดี ประจาปีงบประมาณ 2563
วงเงินงบประมาณ
ผู้เสนอราคา
วิธีจัดซือ้ /จัดจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ ัดเลือก หมายเหตุ
(ราคากลาง)
และราคาทีเ่ สนอ
96,483.16 เฉพาะเจาะจง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เสนอราคาต่าสุด กองการศึกษา
วงเงิน 96,483.16 บาท
วงเงิน 96,483.16 บาท
16,596.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านโชคชัย
วงเงิน 16,596 บาท

ร้านโชคชัย
วงเงิน 16,596 บาท

เสนอราคาต่าสุด ส่านักปลัด

7,370.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านรุ่งศึกษาภัณฑ์
วงเงิน 7,370 บาท

ร้านรุ่งศึกษาภัณฑ์
วงเงิน 7,370 บาท

เสนอราคาต่าสุด กองการศึกษา

358,400.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ไอที คลีนิค แอนด์ ซัพพลาย 346,600 บาท หจก.ไอที

หจก.ดวงภมรเมทัลชีท 347,700 บาท
หจก.บีเค คลีนิก ไอที 347,100 บาท

คลีนิค แอนด์ ซัพพลาย เสนอราคาต่าสุด กองช่าง
วงเงิน 346,600 บาท

5

จ้างเหมาจัดป้ายไวนิลโครงการควบคุม
และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

450.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านกรุงการป้าย
วงเงิน 450 บาท

ร้านกรุงการป้าย
วงเงิน 450 บาท

เสนอราคาต่าสุด ส่านักปลัด

6

ซ่อมแซมเครืองปรับอากาศ 7 รายการ
ค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซม

8,850.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านเอ็มแอร์
วงเงิน 8,850 บาท

ร้านเอ็มแอร์
วงเงิน 8,850 บาท

เสนอราคาต่าสุด ส่านักปลัด

7

ซ่อมแซมรถยนต์ บง 8880 นค
ค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซม

1,650.00

เฉพาะเจาะจง ร้านขัยญาเซนต์เตอร์คาร์แอนด์เซอร์วสิ ร้านขัยญาเซนต์เตอร์คาร์แอนด์เซอร์วิส เสนอราคาต่าสุด
วงเงิน 1,650 บาท
วงเงิน 1,650 บาท

กองช่าง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธีจัดซือ้ /จัดจ้าง
(ราคากลาง)
9,500.00 เฉพาะเจาะจง

8

จ้างเหมาคนงานทัวไป
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

9

จ้างเหมาคนงานทัวไป
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

9,500.00

เฉพาะเจาะจง

10 จ้างเหมาแม่บ้าน
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

8,000.00

11 จ้างเหมาคนงานทัวไปดูแลระบบประปา
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
นางสาวเยาวภา มณฑา
วงเงิน 9,500 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ ัดเลือก หมายเหตุ
นางสาวเยาวภา มณฑา
วงเงิน 9,500 บาท

เสนอราคาต่าสุด กองคลัง

นางสาววราภรณ์ ฐานหมัน
วงเงิน 9,500 บาท

นางสาววราภรณ์ ฐานหมัน
วงเงิน 9,500 บาท

เสนอราคาต่าสุด กองคลัง

เฉพาะเจาะจง

นางปราณี สมาขันธ์
วงเงิน 8,000 บาท

นางปราณี สมาขันธ์
วงเงิน 8,000 บาท

เสนอราคาต่าสุด ส่านักปลัด

6,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายสุพจน์ สุภาแดง
วงเงิน 6,000 บาท

นายสุพจน์ สุภาแดง
วงเงิน 6,000 บาท

เสนอราคาต่าสุด กองช่าง

12 จ้างเหมาคนงานทัวไปดูแลระบบประปา
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

6,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายเจริญ เทพแสง
วงเงิน 6,000 บาท

นายเจริญ เทพแสง
วงเงิน 6,000 บาท

เสนอราคาต่าสุด กองช่าง

13 จ้างเหมาคนงานทัวไปดูแลระบบประปา
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

6,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายสมคิด สุภาจันทร์
วงเงิน 6,000 บาท

นายสมคิด สุภาจันทร์
วงเงิน 6,000 บาท

เสนอราคาต่าสุด กองช่าง

14 จ้างเหมาคนงานทัวไปดูแลระบบประปา
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

6,300.00

เฉพาะเจาะจง

นางบัวลอย วงศ์ชาลี
วงเงิน 6,300 บาท

นางบัวลอย วงศ์ชาลี
วงเงิน 6,300 บาท

เสนอราคาต่าสุด กองช่าง

15 จ้างเหมาคนงานทัวไปดูแลระบบประปา
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

6,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายนิรุจน์ กมลคราม
วงเงิน 6,000 บาท

นายนิรุจน์ กมลคราม
วงเงิน 6,000 บาท

เสนอราคาต่าสุด กองช่าง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

16 เช่าเครืองถ่ายเอกสาร
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

วงเงินงบประมาณ
ผู้เสนอราคา
วิธีจัดซือ้ /จัดจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ ัดเลือก หมายเหตุ
(ราคากลาง)
และราคาทีเ่ สนอ
3,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ เซอร์วสิ บจก.ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ เซอร์วสิ เสนอราคาต่าสุด ส่านักปลัด
วงเงิน 3,500 บาท
วงเงิน 3,500 บาท

17 จัดซื้อน้่ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

13,200.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านถาวรบริการ
วงเงิน 13,200 บาท

ร้านถาวรบริการ
วงเงิน 13,200 บาท

เสนอราคาต่าสุด ส่านักปลัด

18 จัดซื้อน้่ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

3,000.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านถาวรบริการ
วงเงิน 3,000 บาท

ร้านถาวรบริการ
วงเงิน 3,000 บาท

เสนอราคาต่าสุด กองช่าง

