สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลนาดี ประจาปีงบประมาณ 2563
วงเงินงบประมาณ
ผู้เสนอราคา
ลาดับที่
งานจัดซือ้ จัดจ้าง
วิธีจัดซือ้ /จัดจ้าง
(ราคากลาง)
และราคาทีเ่ สนอ
1 จัดซื้อถ้วยรางวัล
16,200.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านล่าซ่าพาณิชย์
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
วงเงิน 16,200 บาท
2

จัดซื้ออุปกรณ์จัดการแข่งขันกีฬา
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

3

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุงานบ้านงานครัว

4

5

แบบ สขร.1
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ ัดเลือก หมายเหตุ
ร้านล่าซ่าพาณิชย์
วงเงิน 16,200 บาท

-

กองการศึกษา

29,800.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านล่าซ่าพาณิชย์
วงเงิน 29,800 บาท

ร้านล่าซ่าพาณิชย์
วงเงิน 29,800 บาท

-

กองการศึกษา

3,023.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านปรีดา
วงเงิน 3,023 บาท

ร้านปรีดา
วงเงิน 3,023 บาท

-

ส่านักปลัด

จัดซื้อวัสดุส่านักงาน
วัสดุส่านักงาน

15,375.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านปรีดา
วงเงิน 15,375 บาท

ร้านปรีดา
วงเงิน 15,375 บาท

-

ส่านักปลัด

จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
ค่าอาหารเสริม (นม)

93,370.80

เฉพาะเจาะจง

-

กองการศึกษา

6

จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์
วัสดุส่านักงาน

7

จัดซื้อสารส้ม คลอรีน
วัสดุอืน

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

วงเงิน 93,370.80 บาท

วงเงิน 93,370.80 บาท

1,040.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน ตังค์ เฮง เฮง
วงเงิน 1,040 บาท

ร้าน ตังค์ เฮง เฮง
วงเงิน 1,040 บาท

-

ส่านักปลัด

117,500.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านจีพีดี คอมเทค
วงเงิน 117,500 บาท

ร้านจีพีดี คอมเทค
วงเงิน 117,500 บาท

-

กองช่าง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

8

จัดซื้อวัสดุส่านักงาน
วัสดุส่านักงาน

9

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุคอมพิวเตอร์

วงเงินงบประมาณ
วิธีจัดซือ้ /จัดจ้าง
(ราคากลาง)
-2วงเงินงบประมาณ
วิธีจัดซือ้ /จัดจ้าง
(ราคากลาง)
10,150.00 เฉพาะเจาะจง

ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
ร้านจีพีดี คอมเทค
วงเงิน 10,150 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ ัดเลือก หมายเหตุ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ ัดเลือก หมายเหตุ
ร้านจีพีดี คอมเทค
วงเงิน 10,150 บาท

-

ส่านักปลัด

6,825.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบุตรอินทร์คอมพิวเตอร์
วงเงิน 6,825 บาท

ร้านบุตรอินทร์คอมพิวเตอร์
วงเงิน 6,825 บาท

-

กองการศึกษา

10 จัดซื้อน้่าดืม
วัสดุงานบ้านงานครัว

3,160.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านปรางทิพย์
วงเงิน 3,160 บาท

ร้านปรางทิพย์
วงเงิน 3,160 บาท

-

ส่านักปลัด

11 จ้างเหมาเครืองเสียง
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

9,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายชัยชนะ แสนอุบล
วงเงิน 9,000 บาท

นายชัยชนะ แสนอุบล
วงเงิน 9,000 บาท

-

กองการศึกษา

12 จ้างเหมาจัดท่าป้ายงานกีฬา
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

11,800.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านกรุงการป้าย
วงเงิน 11,800 บาท

ร้านกรุงการป้าย
วงเงิน 11,800 บาท

-

กองการศึกษา

13 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานทีมอบพระบรม
ฉายาลักษณ์
โครงการจัดงานรัฐพิธี

30,000.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านพรเทพหีบศพ
วงเงิน 30,000 บาท

ร้านพรเทพหีบศพ
วงเงิน 30,000 บาท

-

ส่านักปลัด

วงเงินงบประมาณ
ผู้เสนอราคา
วิธีจัดซือ้ /จัดจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ ัดเลือก หมายเหตุ
(ราคากลาง)
และราคาทีเ่ สนอ
-3ลาดับที่
งานจัดซือ้ จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซือ้ /จัดจ้าง
ผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ ัดเลือก หมายเหตุ
(ราคากลาง)
และราคาทีเ่ สนอ
14 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 1 ซอย
80,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดวงภมรเมทัลชีท 79,500 บาท
หจก.ดวงภมรเมทัลชีท
กองช่าง
บ้านนายกิตติศักดิ์ อุบลเกิด
หจก.ปูนปั้นปกป้องก่อสร้าง 83,000 บาท
วงเงิน 79,500 บาท
ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

บจก.เอเซียเน็กซ์เลต (ไทยแลนด์) 82,000 บาท

15 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

7,040.00

เฉพาะเจาะจง

นายธนกร เว้นบาป
วงเงิน 7,040 บาท

นายธนกร เว้นบาป
วงเงิน 7,040 บาท

-

ส่านักปลัด

16 จ้างเหมาคนงานทัวไป
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

9,500.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวเยาวภา มณฑา
วงเงิน 9,500 บาท

นางสาวเยาวภา มณฑา
วงเงิน 9,500 บาท

-

กองคลัง

17 จ้างเหมาคนงานทัวไป
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

9,500.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวจิราภรณ์ ศรีภูธร
วงเงิน 9,500 บาท

นางสาวจิราภรณ์ ศรีภูธร
วงเงิน 9,500 บาท

-

กองคลัง

18 จ้างเหมาคนงานทัวไป
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

9,500.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาววราภรณ์ ฐานหมัน
วงเงิน 9,500 บาท

นางสาววราภรณ์ ฐานหมัน
วงเงิน 9,500 บาท

-

กองคลัง

19 จ้างเหมาแม่บ้าน
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

8,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางปราณี สมาขันธ์
วงเงิน 8,000 บาท

นางปราณี สมาขันธ์
วงเงิน 8,000 บาท

-

ส่านักปลัด

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

20 จ้างเหมาคนงานทัวไปดูแลระบบประปา
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

วงเงินงบประมาณ
วิธีจัดซือ้ /จัดจ้าง
(ราคากลาง)
-4วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซือ้ /จัดจ้าง
(ราคากลาง)
6,000.00 เฉพาะเจาะจง

ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
นายสุพจน์ สุภาแดง
วงเงิน 6,000 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ ัดเลือก หมายเหตุ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ ัดเลือก หมายเหตุ
นายสุพจน์ สุภาแดง
วงเงิน 6,000 บาท

-

กองช่าง

21 จ้างเหมาคนงานทัวไปดูแลระบบประปา
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

6,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายเจริญ เทพแสง
วงเงิน 6,000 บาท

นายเจริญ เทพแสง
วงเงิน 6,000 บาท

-

กองช่าง

22 จ้างเหมาคนงานทัวไปดูแลระบบประปา
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

6,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายสมคิด สุภาจันทร์
วงเงิน 6,000 บาท

นายสมคิด สุภาจันทร์
วงเงิน 6,000 บาท

-

กองช่าง

23 จ้างเหมาคนงานทัวไปดูแลระบบประปา
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

6,300.00

เฉพาะเจาะจง

นางบัวลอย วงศ์ชาลี
วงเงิน 6,300 บาท

นางบัวลอย วงศ์ชาลี
วงเงิน 6,300 บาท

-

กองช่าง

24 จ้างเหมาคนงานทัวไปดูแลระบบประปา
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

6,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายนิรุจน์ กมลคราม
วงเงิน 6,000 บาท

นายนิรุจน์ กมลคราม
วงเงิน 6,000 บาท

-

กองช่าง

25 เช่าเครืองถ่ายเอกสาร
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

3,500.00

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

-

ส่านักปลัด

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

26 จัดซื้อน้่ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
27 จัดซื้อน้่ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

วงเงินงบประมาณ
วิธีจัดซือ้ /จัดจ้าง
(ราคากลาง)
-5วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซือ้ /จัดจ้าง
(ราคากลาง)
17,000.00 เฉพาะเจาะจง

3,000.00

เฉพาะเจาะจง

ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
ร้านถาวรบริการ
วงเงิน 17,000 บาท
ร้านถาวรบริการ
วงเงิน 3,000 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ ัดเลือก หมายเหตุ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ ัดเลือก หมายเหตุ
ร้านถาวรบริการ
วงเงิน 17,000 บาท

-

ส่านักปลัด

ร้านถาวรบริการ
วงเงิน 3,000 บาท

-

กองช่าง

