รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
ปงบประมาณ 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ

องคการบริหารสวนตําบลไผ
อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร

สวนการคลัง

-1แบบรายงานผลการปฏิบัตติ ามแผนปฏิบตั กิ ารจัดซื้อจัดจาง เดือน พฤศจิกายน 2549
ปงบประมาณ 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
ลําดับที่

15
พ.ย.
2549

แผนงาน

หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

งาน/โครงการ

รายการ

จายขาดเงินสะสม
ประเภท คมนาคม
ป งบประมาณ
2549

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.14
บานไผ ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 150 ม.
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไมนอยกวา 600
ตรม. ลงหินคลุกไหลทางขางละ 0.50 ม.
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1
ปาย อางอิงตามแบบ ท. 1-01
จาก หจก.กุดขาคีมสรรพกิจ โดย
นายบุญธรรม โลเกษ (ผูรับจาง)
ตามสัญญาจางเลขที่ 19/2549
มีผูเสนอราคา
จํานวน 9 ราย
เริ่มทํางาน 1 ส.ค. 2549
สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2549

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
(หนวย
นับ)

1
แหง

จัดทํา
โดยใชวิธี

ประกาศ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา
(วดป)

สอบ
ราคา

1 มิ.ย.
2549

การเบิก-จาย
การสง
มอบ
(วดป)

เงิน
งบประมาณ
(ลานบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ลานบาท)

1 ส.ค. กําหนด
2549 45 วัน
สงมอบ
งานเมื่อ
22 ธ.ค.
2549

ตั้งไว
349,100.สอบราคา
347,000.-

ตั้งไว 300,000.ผลสอบราคาได
179,900.-

ลงนามใน
สัญญา
(วดป)

เปนไป
ตามแผน
(/)

ไมเปนไป
ตามแผน
(/)

/

-

หมายเหตุ

หลักประกัน
สัญญาจาง
เปนเงินสด
จํานวน
8,995.บาท

-2แบบรายงานผลการปฏิบัตติ ามแผนปฏิบตั กิ ารจัดซื้อจัดจาง เดือน พฤศจิกายน 2549
ปงบประมาณ 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
ลําดับ
ที่

แผนงาน

งาน/โครงการ

15 จายขาดเงินสะสม
พ.ย. ป งบประมาณ 2549
2549 (เบิกตัดป)
หลักฐานการเบิกจาย
ตามฏีกา เลขที่ 64
เลขที่เช็ค 8406069

หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

รายการ

กอสรางฝายแมว หมู 4 บานนาวอง
ตามแบบฝายถาวร จํานวน 1 แหง
พรอมปายประชาสัมพันธ โครงการ 1
ปาย อางอิงตามแบบ ท. 1-01
จาก รานสุนิรัตนกอสราง โดย
นายสุนิรัตน แซมทอง (ผูรับจาง)
ตามสัญญาจางเลขที่ 43/2549
เริ่มทํางาน 28 ก.ย. 2549
สิ้นสุดวันที่ 27 ต.ค. 2549

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
(หนวย
นับ)

1
แหง

จัดทํา
โดยใชวิธี

ประกาศ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา
(วดป)

ตกลง
ราคา

-

ลงนามใน
สัญญา
(วดป)

การเบิก-จาย
การสง
มอบ
(วดป)

27 ก.ย. สงมอบ
2549 งาน
27 ต.ค.
2549

เงิน
งบประมาณ
(ลานบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ลานบาท)

-

ตั้งไว 50,000.ตกลงราคาได
50,000.-บา ท

เปนไป
ตามแผน
(/)

ไมเปนไป
ตามแผน
(/)

-

/

หมายเหตุ

หลักประกัน
สัญญาจาง
เงินสด
2,500.-บาท
(ระยะเวลา
ประกัน
ความชํารุด
บกพรอง
เปนจํานวน
1 ป)

-3แบบรายงานผลการปฏิบัตติ ามแผนปฏิบตั กิ ารจัดซื้อจัดจาง เดือน ธันวาคม 2549
ปงบประมาณ 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
ลําดับ
ที่

แผนงาน

งาน/โครงการ

28 แผนงานการศึกษา
ธ.ค. ศาสนาและ
2549 วัฒนธรรม
จายจากเงินรายได
สวนการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

รายการ

จัดซื้ออัฒจรรย
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร
6 ชั้น จํานวน 12 ตัว จาก บริษัทสาธิต
สุรินทรกอสราง จํากัด
โดย นายประทีป แววดี (ผูขาย) ตาม
สัญญาซื้อขายเลขที่ 5/2550 ลงวันที่ 9
พ.ย. 2549
ผูเสนอราคา
1.บ.สาธิตสุรินทรกอสราง
2. รานยงเกียรติการชาง
3. หจก. ธาตุสรรพกิจ

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
(หนวย
นับ)

จัดทํา
โดยใชวิธี

12 ตัว สอบราคา

การเบิก-จาย
การสง
มอบ
(วดป)

ประกาศ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา
(วดป)

ลงนาม
ใน
สัญญา
(วดป)

16 ต.ค.
2549

9 พ.ย. 60 วัน
49
สงมอบ
22 ธ.ค.
2549

เงิน
งบประมาณ
(ลานบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ลานบาท)

ตั้งไว
349,100.สอบราคา
347,000.-

-

เปนไป
ตามแผน
(/)

ไมเปนไป
ตามแผน
(/)

/

-

หมายเหตุ

ตามราคา
ทองตลาด
ปงบประมาณ
2550

-4แบบรายงานผลการปฏิบัตติ ามแผนปฏิบตั กิ ารจัดซื้อจัดจาง เดือน มกราคม 2550
ปงบประมาณ 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
ลําดับ
ที่

แผนงาน

งาน/โครงการ

4 จายขาดเงินสะสม
ม.ค. ตามนโยบายของ
2550 รัฐบาล (เบิกตัดป)
หลักฐานการเบิกจาย
เลขที่เช็ค
1896101

หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

รายการ

กอสรางที่อยูอาศัยตามทะเบียนคนจน
เพื่อ กอสรางบานและหองน้ําใหม
ใหกับ นายสมพร อุทุม หมู 9 บานไผ
สัญญาจางเลขที่39/49
ลงวันที่ 25 ก.ย. 2549
เริ่มทํางาน 27 ก.ย. 2549
สิ้นสุดทํางาน 26 ต.ค. 2549
ผูเสนอราคา
1. นายสินชัย ศิริจีระชัย 58,536.2. หจก.พูนกิจรัตนะกอสราง (ไมผาน
การพิจารณาฯ)
3. หจก.สุรินทรเกิดกิจ 54,000.-

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
(หนวย
นับ)

จัดทํา
โดยใชวิธี

1 แหง สอบราคา

ประกาศ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา
(วดป)

ลงนาม
ใน
สัญญา
(วดป)

การเบิก-จาย
การสง
มอบ
(วดป)

15 ส.ค. 25ก.ย. 26 ธ.ค.
2549
2549
2549

เงิน
งบประมาณ
(ลานบาท)

-

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ลานบาท)

ตั้งไว 59,107.สอบราคาได
54,000.-

เปนไป
ตามแผน
(/)

ไมเปนไป
ตามแผน
(/)

-

/

หมายเหตุ

หลักประกัน
สัญญาเปน
เงินสด
2,700 บาท
(ระยะเวลา
ประกัน
ความชํารุด
บกพรอง
เปนเวลา
1 ป)

-5แบบรายงานผลการปฏิบัตติ ามแผนปฏิบตั กิ ารจัดซื้อจัดจาง เดือน มกราคม 2550
ปงบประมาณ 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
ลําดับ
ที่

แผนงาน

งาน/โครงการ

4 จายขาดเงินสะสม
ม.ค. ตามนโยบายของ
2550 รัฐบาล (เบิกตัดป)
หลักฐานการจาย
ตามเลขที่เช็ค
1896101

หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

รายการ

กอสรางที่อยูอาศัยตามทะเบียนคนจน
เพื่อ กอสรางบานและหองน้ําใหม
ใหกับ นายสิงห คําลอม หมู 9 บานไผ
สัญญาจางเลขที่38/49 ลงวันที่ 25 ก.ย.
2549
เริ่มทํางาน 27 ก.ย. 2549
สิ้นสุดทํางาน 26 ต.ค. 2549
ผูเสนอราคา
1. หจก.ธาตุสรรพกิจ 54,000.2. นายสินชัย ศิริจีระชัย 58,536.-

ผลการดําเนินงาน

การเบิก-จาย
การสง
มอบ
(วดป)

จัดทํา
โดยใชวิธี

ประกาศ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา
(วดป)

ลงนาม
ใน
สัญญา
(วดป)

1 แหง สอบราคา

15 ส.ค.
2549

25ก.ย. 26 ธ.ค.
2549 2549

จํานวน
(หนวย
นับ)

เงิน
งบประมาณ
(ลานบาท)

-

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ลานบาท)

ตั้งไว 59,107.สอบราคาได
54,000.-

เปนไป
ตามแผน
(/)

ไมเปนไป
ตามแผน
(/)

-

/

หมายเหตุ

หลักประกัน
สัญญาเปน
เงินสด
2,700 บาท
(ระยะเวลา
ประกัน
ความชํารุด
บกพรอง
เปนเวลา
1 ป)

-6แบบรายงานผลการปฏิบัตติ ามแผนปฏิบตั กิ ารจัดซื้อจัดจาง เดือน มกราคม 2550
ปงบประมาณ 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
ลําดับ
ที่

แผนงาน

งาน/โครงการ

4 จายขาดเงินสะสม
ม.ค. ตามนโยบายของ
2550 รัฐบาล (เบิกตัดป)
หลักฐานการจาย
ตามเลขที่เช็ค
1896102

หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

รายการ

กอสรางที่อยูอาศัยตามทะเบียนคนจน
เพื่อ กอสรางบานและหองน้ําใหม
ใหกับ นางโอม ฉิมลี หมู 14 บานไผ
สัญญาจางเลขที่ 42 /49
ลงวันที่ 25 ก.ย. 2549
เริ่มทํางาน 27 ก.ย. 2549
สิ้นสุดทํางาน 26 ต.ค. 2549
ผูเสนอราคา
1. หจก.สุรินทรเกิดกิจ 54,000.2. นายสินชัย ศิริจีระชัย 58,536.-

ผลการดําเนินงาน

การเบิก-จาย

จัดทํา
โดยใชวิธี

ประกาศ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา
(วดป.)

ลงนาม
ใน
สัญญา
(วดป.)

การสง
มอบ
(วดป.)

เงิน
งบประมาณ
(ลานบาท)

1 แหง สอบราคา

15 ส.ค.
2549

15
ส.ค.
2549

สงมอบ
งาน
26 ธ.ค.
2549

-

จํานวน
(หนวย
นับ)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ลานบาท)

ตั้งไว 59,107.สอบราคาได
54,000.-

เปนไป
ตามแผน
(/)

ไมเปนไป
ตามแผน
(/)

-

/

หมายเหตุ

หลักประกัน
สัญญาเปน
เงินสด
จํานวนเงิน
2,700 บาท
(ระยะเวลา
ประกัน
ความชํารุด
บกพรอง
1 ป)

-7แบบรายงานผลการปฏิบัตติ ามแผนปฏิบตั กิ ารจัดซื้อจัดจาง เดือน มกราคม 2550
ปงบประมาณ 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
ลําดับ
ที่

แผนงาน

งาน/โครงการ

4 เงินอุดหนุนทั่วไป
ม.ค. แผนงานเคหะและ
2550 ชุมชน (ฏีกา 181)
หลักฐานการเบิกจาย
เลขที่เช็ค

หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

รายการ

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
(หนวย
นับ)

จัดทํา
โดยใชวิธี

1 แหง สอบราคา
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
คอนสวรรค หมูที่ 5 ตําบลไผ ขนาด
กวาง 4 ม. ยาว 218 ม. หนา 0.15 ม. มี
พื้นที่ไมนอยกวา 872 ตรม. ลงหินคลุก
ไหลทางขางละ 0.50 ม. พรอมปาย
ประชาสัมพันธ 1 ปาย ตามแบบ ท.1-01
กระทรวงมหาดไทย ตามสัญญาจางเลขที่
1/50 ล.ว. 7 ธ.ค. 2549
เริ่มทํางาน 8 ธ.ค. 2549
สิ้นสุดทํางาน 5 ก.พ. 2550
1896103
ผูเสนอราคา
1. บ.สาธิตสุรินทรกอสราง จํากัด
เสนอ 423,000.2. หจก.พูนกิจรัตนะกอสราง 422,000.3. หจก.ธาตุสรรพกิจ 423,000.4. หจก.จือฮะกอสรางเสนอ 423,000.-

การเบิก-จาย
การสง
มอบ
(วดป)

ประกาศ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา
(วดป)

ลงนาม
ใน
สัญญา
(วดป)

16 พ.ย.
2549

7 ธ.ค. 45 วัน
2549 สงมอบงาน
25 ธ.ค.
2549

เงิน
งบประมาณ
(ลานบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ลานบาท)

ตั้งไว
423,200.สอบราคา
422,000.ลด
ขอบัญญัติ
ฯ
(1,200)

-

เปนไป
ตามแผน
(/)

ไมเปนไป
ตามแผน
(/)

/

-

หมายเหตุ

หลักประกัน
สัญญาเปน
เงินสด
21,100 บาท
(ระยะเวลา
ประกัน
ความชํารุด
บกพรอง
2 ป)

-8แบบรายงานผลการปฏิบัตติ ามแผนปฏิบตั กิ ารจัดซื้อจัดจาง เดือน มกราคม 2550
ปงบประมาณ 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
ลําดับ
ที่

แผนงาน

งาน/โครงการ

4 จายขาดเงินสะสม
ม.ค. ตามนโยบายของ
2550 รัฐบาล (เบิกตัดป)
หลักฐานการจาย
ตามเลขที่เช็ค
1896102

หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

รายการ

กอสรางที่อยูอาศัยตามทะเบียนคนจน
เพื่อ กอสรางบานและหองน้ําใหม
ใหกับ นางสุพิน โททอง หมู 2 บานไผ
สัญญาจางเลขที่ 35 /49
ลงวันที่ 25 ก.ย. 2549
เริ่มทํางาน 27 ก.ย. 2549
สิ้นสุดทํางาน 26 ต.ค. 2549
ผูเสนอราคา
1. หจก.ธาตุสรรพกิจ
54,000.2. นายสินชัย ศิริจีระชัย 58,536.3. หจก.พูนกิจรัตนะกอสราง (ไมผาน
การพิจารณา)

ผลการดําเนินงาน

การเบิก-จาย

จัดทํา
โดยใชวิธี

ประกาศ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา
(วดป)

ลงนาม
ใน
สัญญา
(วดป)

การสง
มอบ
(วดป)

เงิน
งบประมาณ
(ลานบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ลานบาท)

1 แหง สอบราคา

15 ส.ค.
2549

15
ส.ค.
2549

สงมอบ
งาน
25 ก.ย.
.2549

-

ตั้งไว 59,107.สอบราคาได
54,000.-

จํานวน
(หนวย
นับ)

เปนไป
ตามแผน
(/)

ไมเปนไป
ตามแผน
(/)

/

หมายเหตุ

หลักประกัน
สัญญาเปน
เงินสด
2,700 บาท
(ระยะเวลา
ประกัน
ความชํารุด
บกพรอง
1 ป)

-9แบบรายงานผลการปฏิบัตติ ามแผนปฏิบตั กิ ารจัดซื้อจัดจาง เดือน มกราคม 2550
ปงบประมาณ 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
ลําดับ
ที่

แผนงาน

งาน/โครงการ

26
รายจายตาม
ม.ค. ขอบัญญัติป 2550
2550 สวนโยธา แผนงาน
เคหะ และชุมชน
หลักฐานการเบิกจาย
ฏีกาที่191/50 เลขที่
เช็ค 1896113
หลักประกัน-ธ.
ทหารไทย จํากัด
(มหาชน) เลขที่
21000000178/2006
ลว. 8 ธ.ค. 49

หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

รายการ

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
(หนวย
นับ)

จัดทํา
โดยใชวิธี

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานไผ 1 แหง สอบราคา
หมูที่ 1 ตําบลไผ ขนาดกวาง 4 ม. ยาว
194 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไมนอยกวา
776 ตรม. ลงหินคลุกไหลทางขางละ
0.50 ม. พรอมปายประชาสัมพันธ 1 ปาย
ตามแบบ ท.1-01 กระทรวงมหาดไทย
ตามสัญญาจางเลขที่ 2/50
ลว. 8 ธ.ค. 2549
เริ่มทํางาน 12 ธ.ค. 2549
สิ้นสุดทํางาน 9 ก.พ. 2550
ผูเสนอราคา
1. หจก.ธาตุสรรพกิจ
375,000.2. หจก.พูนกิจรัตนะกอสราง 376,000.3. บ.สาธิตสุรินทรกอสราง จํากัด
377,500.-

การเบิก-จาย
การสง
มอบ
(วดป)

ประกาศ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา
(วดป)

ลงนาม
ใน
สัญญา
(วดป)

16 พ.ย.
2549

8 ธ.ค. กําหนด
2549 45 วัน
สงมอบงาน
25 ธ.ค.
2549

เงิน
งบประมาณ
(ลานบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ลานบาท)

ตั้งไว
377,500.สอบราคา
367,256.-ลด-ขอ
บัญญัติฯ
(-10,244.-)

-

เปนไป
ตามแผน
(/)

ไมเปนไป
ตามแผน
(/)

/

-

หมายเหตุ

หลักประกัน
สัญญาเปน
หนังสือค้ําฯ
18,750 บาท
(ระยะเวลา
ประกัน
ความชํารุด
บกพรอง
เปนเวลา
2 ป)

-10 แบบรายงานผลการปฏิบัตติ ามแผนปฏิบตั กิ ารจัดซื้อจัดจาง เดือน มกราคม 2550
ปงบประมาณ 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
ลําดับ
ที่

แผนงาน

งาน/โครงการ

31 รายจายตาม
ม.ค. ขอบัญญัติป 2550
2550 สวนโยธา แผนงาน
เคหะ และชุมชน
หลักฐานการเบิกจาย
ฏีกาที่241/50 เลขที่
เช็ค 1896123
หลักประกัน-ธ.
ทหารไทย จํากัด
(มหาชน) เลขที่
21000000179/2006
ลว. 8 ธ.ค. 49
ผูรับจาง หจก.ธาตุ
สรรพกิจ โดย
นายประภิญ
พิศเพลิน

หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

รายการ

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
(หนวย
นับ)

จัดทํา
โดยใชวิธี

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานไผ 1 แหง สอบราคา
หมูที่ 13 ตําบลไผ ขนาดกวาง 4 ม. ยาว
175 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 776 ตรม. ลงหินคลุกไหลทาง
ขางละ 0.50 ม. พรอมปายประชาสัมพันธ
1 ปาย ตามแบบ ท.1-01
กระทรวงมหาดไทย ตามสัญญาจางเลขที่
3/50 ลว. 8 ธ.ค. 2549
เริ่มทํางาน 12 ธ.ค. 2549
สิ้นสุดทํางาน 9 ก.พ. 2550
ผูเสนอราคา
1. หจก.ธาตุสรรพกิจ 338,000.2. หจก.พูนกิจรัตนะกอสราง 339,000.3. บ.สาธิตสุรินทรกอสราง จํากัด
340,000.-

การเบิก-จาย
การสง
มอบ
(วดป)

ประกาศ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา
(วดป)

ลงนาม
ใน
สัญญา
(วดป)

1 ธ.ค.
2549

8 ธ.ค. 45 วัน
2549 สงมอบงาน
26 ม.ค.
2550

เงิน
งบประมาณ
(ลานบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ลานบาท)

ตั้งไว
340,400.สอบราคา
338,000.-ลด-ขอ
บัญญัติฯ
-(2,400.-)

-

เปนไป
ตามแผน
(/)

ไมเปนไป
ตามแผน
(/)

/

-

หมายเหตุ

หลักประกัน
สัญญาเปน
หนังสือค้ําฯ
16,900 บาท
(ระยะเวลา
ประกัน
ความชํารุด
บกพรอง
เปนเวลา
2 ป)

-11 แบบรายงานผลการปฏิบัตติ ามแผนปฏิบตั กิ ารจัดซื้อจัดจาง เดือน กุมภาพันธ 2550
ปงบประมาณ 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
ลําดับ
ที่

แผนงาน

งาน/โครงการ

1 จายขาดจากเงิน
ก.พ. สะสม (ฉ. 1)
2550 ประเภท คมนาคม
หลักฐานการเบิกจาย
ฏีกาที่242/50 เลขที่
เช็ค 1896124
ผูรับจาง หจก. พูน
กิจรัตนะกอสราง
โดย นายสมเจตน
จิตรสมนึก

หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

รายการ

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
(หนวย
นับ)

จัดทํา
โดยใชวิธี

1 แหง สอบราคา
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
คอนสวรรค หมูที่ 5 ตําบลไผ ขนาด
กวาง 4 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. มี
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 480 ตรม. ลง
หินคลุกไหลทางขางละ 0.50 ม. พรอม
ปายประชาสัมพันธ 1 ปาย ตามแบบ ท.
1-01 กระทรวงมหาดไทย ตามสัญญาจาง
เลขที่ 6/50 ลว. 8 ม.ค.. 2550
เริ่มทํางาน 11 ม.ค. 2550
สิ้นสุดทํางาน 24 ก.พ. 2550
ผูเสนอราคา
1. หจก.ธาตุสรรพกิจ 262,500.2. หจก.พูนกิจรัตนะกอสราง 262,000.3. หจก.ราชสีมาสินชัยกอสราง
263,000.-

การเบิก-จาย
การสง
มอบ
(วดป)

ประกาศ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา
(วดป)

ลงนาม
ใน
สัญญา
(วดป)

13 ธ.ค.
2549

8 ม.ค. 45 วัน
2550 สงมอบงาน
29 ม.ค.
2550

เงิน
งบประมาณ
(ลานบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ลานบาท)

-

ตั้งไว 263,000
สอบราคา
262,000.-ลด-ขอบัญญัติฯ
-(1,000.-)

เปนไป
ตามแผน
(/)

ไมเปนไป
ตามแผน
(/)

/

-

หมายเหตุ

หลักประกัน
สัญญาเปน
เงินสด
จํานวน
13,100.(ระยะเวลา
ประกัน
ความชํารุด
บกพรอง
เปนเวลา
2 ป )

-12 แบบรายงานผลการปฏิบัตติ ามแผนปฏิบตั กิ ารจัดซื้อจัดจาง เดือน กุมภาพันธ 2550
ปงบประมาณ 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
ลําดับ
ที่

แผนงาน

งาน/โครงการ

2 ตามขอบัญญัติ
ก.พ. (เบิกตัดป) ประเภท
2550 ถนน หลักฐานการ
เบิกจาย ฏีกาที่
242/50 เลขที่เช็ค
1896124
ผูรับจาง บริษัท
สาธิตสุรินทร
กอสราง โดย
นายกุลฉัตร
ศรีสวัสดิ์

หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

รายการ

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
(หนวย
นับ)

กอสรางถนนลาดยาง(ชนิดเคฟซีล) หมู 5 1 แหง
ถึง หมู 7 ตําบลไผ ขนาดกวาง 6 ม. ยาว
1,622 ม. หนา 0.15 ม. อางอิงตามแบบ
ทช.4-4-302/45 กรมทางหลวง
กระทรวงมหาดไทย 2547 (กรมสง
เสริมฯ) ตามสัญญาจางเลขที่ 22/49
ลว. 3 ส.ค. 2549
เริ่มทํางาน 3 ส.ค. 2549
สิ้นสุดทํางาน 29 ม.ค. 2550
ผูเสนอราคา
1.บ.สาธิตสุรินทรกอสราง เสนอราคา
3,540,000.- บาท
2. หจก.ทาตูมสรรพกิจ 3,555,000.3. หจก.รัตนชาติกอสราง เสนอราคา
3,570,000.-

จัดทํา
โดยใชวิธี

ประกาศ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา
(วดป)

ลงนามใน
สัญญา
(วดป)

ประมูลจาง
ดวยระบบ
อิเล็คทรอ
นิคส
กําหนด
ประมูล 5
ก.ค. 2549
เวลา 14.0014.40 น.

6 มิ.ย.
2549

3 ส.ค.
2549

การเบิก-จาย
การสง
มอบ
(วดป)

เงิน
งบประมาณ
(ลานบาท)

ตั้งไว
120 วัน
แบงเปน 3,575,000.ประมูล
2 งวด
ราคาได
3,540,000.(ลดลงจาก
ตั้งไว
35,000.-)

เงินนอก
งบประมาณ
หรือเงินสมทบ
(ลานบาท)

-

เปนไป
ตามแผน
(/)

ไมเปนไป
ตามแผน
(/)

/

-

หมายเหตุ

แบงงาน
เปน 2 งวด
งวดแรก 60
วัน จํานวน
1,062,000.งวดสุดทาย
จํานวน 60
วัน
งวดแรกสง
มอบ 29
ม.ค. 2550
งวดสุดทาย
23 เม.ย. 50

-13 แบบรายงานผลการปฏิบัตติ ามแผนปฏิบตั กิ ารจัดซื้อจัดจาง เดือน กุมภาพันธ 2550
ปงบประมาณ 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
ลําดับ
ที่

แผนงาน

งาน/โครงการ

13 ตามขอบัญญัติป
ก.พ. 2550 ประเภท ถนน
2550 แผนงานเคหะและ
ชุมชน หลักฐานการ
เบิกจาย ตามฏีกาที่
255/50 เลขที่เช็ค
1896136
หลักประกัน
หนังสือจากธ.ทหาร
ไทย จํากัด (มหาชน)
ล.2100000189/2006
ผูรับจาง หจก.ธาตุ
สรรพกิจ
โดย นายประภิญ
พิศเพลิน

หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

รายการ

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
(หนวย
นับ)

1 แหง
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
ยางชุม หมูที่ 8 ตําบลไผ ขนาดกวาง 4
ม. ยาว 1630 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 652 ตรม. ลงหิน
คลุกไหลทางขางละ 0.50 ม. พรอมปาย
ประชาสัมพันธ 1 ปาย ตามแบบ ท.1-01
กระทรวงมหาดไทย ตามสัญญาจางเลขที่
5/50 ลว. 21 ธ.ค.. 2550
เริ่มทํางาน 22 ธ.ค. 2549
สิ้นสุดทํางาน 19 ก.พ. 2550
ผูเสนอราคา
1. หจก.ธาตุสรรพกิจ 316,0002. หจก.พูนกิจรัตนะกอสราง 316,500.3. บ.สาธิตสุรินทรกอสราง 317,500.-

ลงนาม
ใน
สัญญา
(วดป)

การเบิก-จาย
การสง
มอบ
(วดป)

จัดทํา
โดยใชวิธี

ประกาศ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา
(วดป)

สอบราคา

16 พ.ย. 21 ธ.ค 45 วัน
สงมอบ2549 ..
2549 งาน
2 ก.พ..
2550

เงิน
งบประมาณ
(ลานบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ลานบาท)

ตั้งไว
317,700.สอบราคา
316,000.-ลด-ขอ
บัญญัติฯ
-(1,700.-)

-

เปนไป
ตามแผน
(/)

ไมเปนไป
ตามแผน
(/)

/

-

หมายเหตุ

หลักประกัน
สัญญาเปน
เงินสด
จํานวน
15,800.(ระยะเวลา
ประกัน
ความชํารุด
บกพรอง
2 ป)
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แบบรายงานผลการปฏิบัตติ ามแผนปฏิบตั กิ ารจัดซื้อจัดจาง เดือน กุมภาพันธ 2550
ปงบประมาณ 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
ลําดับ
ที่

แผนงาน

งาน/โครงการ

26 จายขาดเงินสะสม
ก.พ. ประเภท คมนาคม
2550 หลักฐานการเบิกจาย
ตามฏีกาที่ 280/50
เลขที่เช็ค 18961421
หลักประกัน
หนังสือจาก
ธนาคาร.ทหารไทย
จํากัด (มหาชน) ล.
21000000188/2006
คิดเปนมูลคา 14,450
บาท ระยะเวลา
ประกันความชํารุด
บกพรอง
2 ป)

หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

รายการ

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
(หนวย
นับ)

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 1
บานชอง ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 150 แหง
เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา
600 ตรม. ลงหินคลุกไหลทางขางละ
0.50 เมตร อางอิงตามแบบ ท.1-01 ตาม
สัญญาจาง4/2550 ลว. 22 ธ.ค. 2549
ผูเสนอราคา
1. หจก.ธาตุสรรพกิจ
289,000.2. หจก.พูนกิจรัตนะกอสราง 290,000.3. บ.สาธิตสุรินทรกอสราง 290,500.4. หจก.จือฮะกอสราง
290,900.เริ่มงาน 22 ธ.ค. 2549
สิ้นสุด 19 ก.พ. 2550

ลงนาม
ใน
สัญญา
(วดป)

จัดทํา
โดยใชวิธี

ประกาศ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา
(วดป)

สอบราคา

16 พ.ย. 21
2549 ธ.ค.
2549

การเบิก-จาย
การสง
มอบ
(วดป)

เงิน
งบประมาณ
(ลานบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ลานบาท)

45 วัน
สงมอบงาน
21 ก.พ.
2550

-

ตั้งไว 291,000.สอบราคา
289,000.-ลด-ขอบัญญัติฯ
-(2,000.)

เปนไป
ตามแผน
(/)

ไมเปนไป
ตามแผน
(/)

/

-

หมายเหตุ

ผูรับจาง
หจก.ธาตุ
สรรพกิจ
โดย นาย
นายประภิญ
พิศเพลิน

-15 แบบรายงานผลการปฏิบัตติ ามแผนปฏิบตั กิ ารจัดซื้อจัดจาง เดือน กุมภาพันธ 2550
ปงบประมาณ 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
ลําดับ
ที่

แผนงาน

งาน/โครงการ

26 จายขาดเงินสะสม
ก.พ. ประเภท รถยนต
2550 หลักประกัน
หนังสือจาก ธ.กรุง
ศรีอยุธยา จํากัด
(มหาชน) สาขาวง
เวียนใหญ เลขที่
015/2550/00001/003
ลว. 12 ม.ค. 2550
จํานวนเงิน 99,938.ผูข าย บริษัทมนต
ธนา แมชชีนเนอรี่
จํากัด โดย นาย
เสถียร บุญสงา

หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

รายการ

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
(หนวย
นับ)

จัดซื้อรถยนตบรรทุกน้ํา แบบมาตรฐาน 1 คัน
และอเนกประสงค ขนาด 6 ลอ
เครื่องยนตดีแซลไมนอยกวา 6 สูบ 4
จังหวะ กําลังแรงมาไมนอยกวา 200
แรงมา น้ําหนักของรถรวมน้ําหนัก
บรรทุก ไมต่ํากวา 12,000 กิโลกรัม
น้ําหนักชุดถังบรรจุน้ําสรางดวยเหล็ก
มาตรฐาน หนาไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร
มีปริมาตรความจุไมนอยกวา 6,000 ลิตร
ติดตั้งปมน้ําแรงดันไมนอยกวา 100
ปอนด ตอตารางนิ้ว พรอมอุปกรณ
ครบถวน
ผูเสนอราคา
1.บ.ควอลิตี้ ทรัคส จํากัด 1,999,000.2.หจก.ปฐมพร มอเตอรเซลส 2,000,000.
3. บ.มนตธนา แมชชีนเนอรี่ จํากัด
1,998,760.- (ผูเสนอราคาได)

ลงนาม
ใน
สัญญา
(วดป)

จัดทํา
โดยใชวิธี

ประกาศ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา
(วดป)

สอบราคา

13 ธ.ค.. 15
2549 ม.ค.
2550

การเบิก-จาย
การสง
มอบ
(วดป)

เงิน
งบประมาณ
(ลานบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ลานบาท)

30 วัน
สงมอบ
พัสดุ
13 ก.พ..
2550

-

ตั้งไว
2,000,000สอบราคา
1,998,760
-ลดลง
-(1,240.-)

เปนไป
ตามแผน
(/)

ไมเปนไป
ตามแผน
(/)

/

-

หมายเหตุ

ตามราคา
ทองตลาด ป
2550
ตามฏีกา
281/50
สัญญาซื้อ
ขายเลขที่
8/50 ลว. 15
ม.ค. 2550
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แบบรายงานผลการปฏิบัตติ ามแผนปฏิบตั กิ ารจัดซื้อจัดจาง เดือน กุมภาพันธ 2550
ปงบประมาณ 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
ลําดับ
ที่

แผนงาน

งาน/โครงการ

28 จายขาดเงินสะสม
ก.พ. ประเภท คมนาคม
2550 หลักฐานการเบิกจาย
ตามฏีกาที่ 305/50
เลขที่เช็ค 1896152
หลักประกัน
หนังสือจากธนาคาร.
ทหารไทย จํากัด
(มหาชน) เลขที่
2100000012/2007
คิดเปนมูลคา 7,425
บาท ระยะเวลา
ประกันความชํารุด
บกพรอง
2 ป)

หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

รายการ

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6
บานสี่เหลี่ยม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว
69 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไมนอย
กวา 600 ตรม. ลงหินคลุกไหลทางขางละ
0.50 เมตร อางอิงตามแบบ ท.1-01 ตาม
สัญญาจาง4/2550 ลว. 22 ธ.ค. 2549
ผูเสนอราคา
1. หจก.บัวบานสรรพกิจ 149,000.2. หจก.พูนกิจรัตนะกอสราง 149,000.3. หจก.ธาตุสรรพกิจ 148,500.4. รานสินประเสริฐกอสราง 149,500.เริ่มงาน 5 ก.พ. 2550
สิ้นสุด 11 มี.ค. 2550

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
(หนวย
นับ)

1
แหง

การเบิก-จาย

จัดทํา
โดยใชวิธี

ประกาศ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา
(วดป)

ลงนาม
ใน
สัญญา
(วดป)

การสง
มอบ
(วดป)

สอบราคา

13 ธ.ค.
2549

2 ก.พ. 35 วัน
2550 สงมอบงาน
21 ก.พ.
2550

เงิน
งบประมาณ
(ลานบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ลานบาท)

-

ตั้งไว 150,000.สอบราคา
148,500
-ลด-ขอบัญญัติฯ
-(1,500.)

เปนไป
ตามแผน
(/)

ไมเปนไป
ตามแผน
(/)

/

-

หมายเหตุ

ผูรับจาง
หจก.ธาตุ
สรรพกิจ
โดย นาย
นายประภิญ
พิศเพลิน
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แบบรายงานผลการปฏิบัตติ ามแผนปฏิบตั กิ ารจัดซื้อจัดจาง เดือน กุมภาพันธ 2550
ปงบประมาณ 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
ลําดับ
ที่

แผนงาน

งาน/โครงการ

28 ตามขอบัญญัติป 50
ก.พ. สวนโยธา ประเภท
2550 ถนน หลักฐานการ
เบิกจาย ตามฏีกาที่
306/50เลขที่เช็ค
189615 หลักประกัน
หนังสือจากธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด
(มหาชน) เลขที่
59370070711000
ลว. 3 ม.ค. 2550
คิดเปนมูลคา 7,700
บาท ระยะเวลา
ประกันความชํารุด
บกพรอง 2 ป)

หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

รายการ

กอสรางทอเหลี่ยม บานไผ หมุที่ 14 ณ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน บานไผ
หมูที่ 14 ขนาดกวาง 1.80 x2.80 เมตร
ยาว 6.00 เมตร ขนาด 1 ชองทางพรอม
ปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย
ตามแบบเลขที่ ทลค. 020304 ตามสัญญา
จางที่ 9/2550 ลว. 10 ม.ค. 2550
ผูเสนอราคา
1. หจก.บัวบานสรรพกิจ 154,000.2. หจก.พูนกิจรัตนะกอสราง 155,100.3. หจก.ธาตุสรรพกิจ 155,100.เริ่มงาน 11 ม.ค. 2550
สิ้นสุด 24 ก.พ. 2550

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
(หนวย
นับ)

1
แหง

การเบิก-จาย

จัดทํา
โดยใชวิธี

ประกาศ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา
(วดป)

ลงนาม
ใน
สัญญา
(วดป)

การสง
มอบ
(วดป)

เงิน
งบประมาณ
(ลานบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ลานบาท)

สอบราคา

13 ธ.ค.
2549

10
ม.ค.
2550

สงมอบ
งาน
21 ก.พ.
2550

ตั้งไว
150,000.สอบราคา
148,500
-ลด-ขอ
บัญญัติฯ
-(1,500.)

-

เปนไป
ตามแผน
(/)

ไมเปนไป
ตามแผน
(/)

/

-

หมายเหตุ

ผูรับจาง
หจก.บัว
บานสรรพ
กิจ โดย
นายอุดร
พรมทอง
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แบบรายงานผลการปฏิบัตติ ามแผนปฏิบตั กิ ารจัดซื้อจัดจาง เดือน มีนาคม 2550
ปงบประมาณ 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
ลําดับ
ที่

แผนงาน

งาน/โครงการ

28 เงินอุดหนุนจังหวัด
ก.พ. ประเภท แหลงน้ํา
2550 กอสรางบาดาล
ขนาดใหญ ตามฏีกา
ที่ 318/50 เลขที่เช็ค
1896159
หลักประกัน
หนังสือจากธนาคาร
กรุงเทพ เลขที่
301/0210063125
ลว. 31 ส.ค.. 2549
คิดเปนมูลคา
114,250 .-ระยะเวลา
ประกันความชํารุด
บกพรอง 2 ป)

หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

รายการ

กอสรางประปาหมูบาน (บาดาลขนาด
ใหญ) หมูที่ 13 บานไผ ตามแบบ
สํานักงานจัดหาน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
พรอมปาย 1 ปาย แบงเปน 2 งวด
ผูผานการคัดเลือกประมูลจางฯ
1.บ.สาธิตสุรินทรกอสราง
2. หจก.อุดมอุทุมพรกอสราง
3. หจก.ณัฐมลเอนจิเนียริ่ง

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
(หนวย
นับ)

1
แหง

การเบิก-จาย

จัดทํา
โดยใชวิธี

ประกาศ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา
(วดป)

ลงนาม
ใน
สัญญา
(วดป)

การสง
มอบ
(วดป)

เงิน
งบประมาณ
(ลานบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ลานบาท)

ประมูลจาง
ดวยระบบ
อิเล็คทรอนิกส

1 ส.ค.
2549

31
ส.ค.
2549

สงมอบ
งาน
งวดแรก
8 ก.พ.
2550

-

ตั้งไว
2,300,000.ประมูลราคาได
2,285,000.-ลด- -(15,000.)

เปนไป
ตามแผน
(/)

ไมเปนไป
ตามแผน
(/)

/

-

หมายเหตุ

ผูรับจาง
หจก.ณัฐมล
เอนจิเนียริ่ง
โดย
นายพลัย
ปรมูปถัมป
จัดประมูล
28 ส.ค. 49
เวลา 13.0014.00น.
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แบบรายงานผลการปฏิบัตติ ามแผนปฏิบตั กิ ารจัดซื้อจัดจาง เดือน มีนาคม 2550
ปงบประมาณ 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
ลําดับ
ที่

แผนงาน

งาน/โครงการ

14 จายขาดเงินสะสม
มี.ค. หลักฐานการเบิกจาย
2550 ตามฏีกาที่ 324/50
เลขที่เช็ค 1897245
หลักประกัน
หนังสือจากธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด
(มหาชน) เลขที่ ค.
5937007070712000
ลว. 10 ม.ค. 2550
คิดเปนมูลคา 18,300
บาท ระยะเวลา
ประกันความชํารุด
บกพรอง 2 ป)

หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

รายการ

กอสรางปรับปรุงโรงเก็บปุย อบต.ไผ
ขนาดกวาง 7.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร
พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 126 ตรม.พรอม
ทางเทารอบอาคาร ตามแบบเลขที่ ทลค.
020304 ตามสัญญาจางที่ 9/2550
ลว. 10 ม.ค. 2550
ผูเสนอราคา
1. หจก.ศิริจีระชัย
366,000.2. หจก.ธาตุสรรพกิจ
367,000.3. รานเพชรรัตนวัสดุอุปกรณ 392,950.4. หจก.พูนกิจรัตนะกอสราง 400,000.เริ่มงาน 11 ม.ค. 2550
สิ้นสุด 11 มี.ค. 2550

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
(หนวย
นับ)

1
แหง

การเบิก-จาย

จัดทํา
โดยใชวิธี

ประกาศ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา
(วดป)

ลงนาม
ใน
สัญญา
(วดป)

การสง
มอบ
(วดป)

เงิน
งบประมาณ
(ลานบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ลานบาท)

สอบราคา

13 ธ.ค.
2549

10
ม.ค.
2550

60 วัน
สงมอบ
งาน
8 มี.ค.
2550

ตั้งไว
368,000.สอบราคา
148,500
-ลด-(1,500.)

-

เปนไป
ตามแผน
(/)

ไมเปนไป
ตามแผน
(/)

/

-

หมายเหตุ

ผูรับจาง
หจก.ศิริจีระ
ชัย
โดย
นายสินชัย
ศิริจีระชัย
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แบบรายงานผลการปฏิบัตติ ามแผนปฏิบตั กิ ารจัดซื้อจัดจาง เดือน มีนาคม 2550
ปงบประมาณ 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
ลําดับ
ที่

แผนงาน

งาน/โครงการ

19 จายขาดเงินสะสม
มี.ค. ประเภท คมนาคม
2550 หลักฐานการเบิกจาย
ตามฏีกาที่ 329/50
เลขที่เช็ค 1897249
หลักประกันเปน
หนังสือจากธนาคาร
ทหารไทย จํากัด
(มหาชน) เลขที่
2100000011/2007
ลว. 30 ม.ค. 2550
คิดเปนมูลคา
14,000.-บาท
ระยะเวลาประกัน
ความชํารุดบกพรอง
เปนเวลา 2 ป)

หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

รายการ

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
นาวอง หมูที่ 4 ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 130 หนา 0.15 เมตร ตามแบบ ท.101 พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1
ปาย กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ตามสัญญาจางที่
13/2550 ลว. 12 ก.พ. 2550
ผูเสนอราคา
1. หจก. บัวบานสรรพกิจ 285,000.2. หจก.ธาตุสรรพกิจ
280,000.3. หจก.พูนกิจรัตนะกอสราง 286,000.เริ่มงาน 5 ก.พ. 2550
สิ้นสุด 21 มี.ค. 2550

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
(หนวย
นับ)

1
แหง

การเบิก-จาย

จัดทํา
โดยใชวิธี

ประกาศ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา
(วดป)

ลงนาม
ใน
สัญญา
(วดป)

การสง
มอบ
(วดป)

เงิน
งบประมาณ
(ลานบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ลานบาท)

สอบราคา

13 ธ.ค.
2549

2
ก.พ.
2550

45 วัน
สงมอบ
งาน
13 มี.ค.
2550

--

ตั้งไว 281,000.สอบราคาได
280,000.-ลด-(1,000.-.)

เปนไป
ตามแผน
(/)

ไมเปนไป
ตามแผน
(/)

/

-

หมายเหตุ

ผูรับจาง
หจก.ธาตุ
สรรพกิจ
โดย
นายประภิญ
พิศเพลิน

-21 แบบรายงานผลการปฏิบัตติ ามแผนปฏิบตั กิ ารจัดซื้อจัดจาง เดือน มีนาคม 2550
ปงบประมาณ 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
ลําดับ
ที่

แผนงาน

งาน/โครงการ

27 ตามขอบัญญัติ
มี.ค. (เบิกตัดป) ประเภท
2550 ถนน หลักฐานการ
เบิกจาย ฏีกาที่
331/50 เลขที่เช็ค
1897252
ผูรับจาง บริษัท
สาธิตสุรินทร
กอสราง โดย นายกุล
ฉัตร ศรีสวัสดิ์
เบิกจาย (งวดที่ 2)
จํานวน 1,062,000.-

หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

รายการ

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
(หนวย
นับ)

กอสรางถนนลาดยาง(ชนิดเคฟซีล) หมู 5 1 แหง
ถึง หมู 7 ตําบลไผ ขนาดกวาง 6 ม. ยาว
1,622 ม. หนา 0.15 ม. อางอิงตามแบบ
ทช.4-4-302/45 กรมทางหลวง
กระทรวงมหาดไทย 2547 (กรมสง
เสริมฯ) ตามสัญญาจางเลขที่ 22/49
ลว. 3 ส.ค. 2549
เริ่มทํางาน 3 ส.ค. 2550
สิ้นสุดทํางาน 29 ม.ค. 2550
ผูเสนอราคา
1.บ.สาธิตสุรินทรกอสราง เสนอราคา
3,540,000.- บาท
2. หจก.ทาตูมสรรพกิจ -3,555,000.3. หจก.รัตนชาติกอสราง เสนอราคา
3,570,000.-

จัดทํา
โดยใชวิธี

ประกาศ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา
(วดป)

ลงนามใน
สัญญา
(วดป)

ประมูลจาง
ดวยระบบ
อิเล็คทรอ
นิคส
กําหนด
ประมูล 5
ก.ค. 2549
เวลา 14.0014.40 น.

6 มิ.ย.
2549

3 ส.ค.
2549

การเบิก-จาย
การสง
มอบ
(วดป)

เงิน
งบประมาณ
(ลานบาท)

ตั้งไว
120 วัน
แบงเปน 3,575,000.2 งวด
ประมูล
ราคาได
3,540,000.(ลดลงจาก
ตั้งไว
35,000.-)

เงินนอก
งบประมาณ
หรือเงินสมทบ
(ลานบาท)

-

เปนไป
ตามแผน
(/)

ไมเปนไป
ตามแผน
(/)

/

-

หมายเหตุ

แบงงาน
เปน 2 งวด
งวดแรก 60
วัน จํานวน
1,062,000.งวดสุดทาย
จํานวน 60
วัน
งวดแรกสง
มอบ 29
ม.ค. 2550
งวดสุดทาย
23 เม.ย. 50

- 22 -

แบบรายงานผลการปฏิบัตติ ามแผนปฏิบตั กิ ารจัดซื้อจัดจาง เดือน เมษายน 2550
ปงบประมาณ 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
ลําดับ
ที่

แผนงาน

งาน/โครงการ

2 เงินอุดหนุนเฉพาะ
เม.ย. กิจ ประจําป 2549
2550 จังหวัด (กรม
สงเสริมฯ) ประเภท
แหลงน้ํา กอสราง
บาดาลขนาดใหญ
ตามฏีกาที่ 318/50
เลขที่เช็ค 1896159
หลักประกันหนังสือ
จากธนาคารกรุงเทพ
ล.301/0210063125
ลว. 31 ส.ค.. 2549
คิดเปนมูลคา14,250

หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

รายการ

กอสรางประปาหมูบาน (บาดาลขนาด
ใหญ) หมูที่ 3 บานชอง ตามแบบ
สํานักงานจัดหาน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
พรอมปาย 1 ปาย แบงเปน 2 งวด ตาม
สัญญาจางเลขที่ 29/2550 ลว. 31
สิงหาคม 2550
เริ่มทํางาน 5 กันยายน 2549
สิ้นสุดสัญญา 3 มีนาคม 2550
ระยะเวลาประกันความชํารุดบกพรอง
2 ป)

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
(หนวย
นับ)

1
แหง

จัดทํา
โดยใชวิธี

ประกาศ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา
(วดป)

ลงนาม
ใน
สัญญา
(วดป)

31
จัด
ประมูลจาง
ประมูล ส.ค.
ดวยระบบ
อิเล็คทรอนิกส 28 ส.ค. 2549
2549

การเบิก-จาย
การสง
มอบ
(วดป)

เงิน
งบประมาณ
(ลานบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ลานบาท)

180 วัน
สงมอบ
งาน
งวดแรก
8 ก.พ.
2550

-

ตั้งไว
2,300,000.ประมูลราคาได
2,260,000.-ลด- -(40,000.)

เปนไป
ตามแผน
(/)

ไมเปนไป
ตามแผน
(/)

/

-

หมายเหตุ

ผูรับจาง
บริษัทสาธิต
สุรินทร
กอสราง
จํากัด โดย
นายประทีป
แววดี
จัดประมูล
28 ส.ค. 49
เวลา 13.0014.00น.
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แบบรายงานผลการปฏิบัตติ ามแผนปฏิบตั กิ ารจัดซื้อจัดจาง เดือน เมษายน 2550
ปงบประมาณ 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
ลําดับ
ที่

แผนงาน

งาน/โครงการ

19 จายขาดเงินสะสม
เม.ย. ประเภท คมนาคม
2550 หลักฐานการเบิกจาย
ตามฏีกาที่ 387/50
เลขที่เช็ค 1897269
หลักประกันเปน
เงินสด จํานวน
1,425.-บาท
ระยะเวลา
ประกันความชํารุด
บกพรอง เปนเวลา
1 ป)

หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

รายการ

กอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
หมูที่ 14 บานไผ มีพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 93 ตรม. หนา 0.15 เมตร อางอิง
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลไผ
ตามสัญญาจางที่ 12/2550 ลว. 2 ก.พ.
2550
ผูเสนอราคา
1. หจก. ธาตุสรรพกิจ 28,500.2. หจก.ณัฐมลเอนจิเนียริ่ง 29,000.3. หจก.พูนกิจรัตนะกอสราง 29,000.เริ่มงานตามสัญญา 5 ก.พ. 2550
21 มี.ค. 2550
สิ้นสุดสัญญา

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
(หนวย
นับ)

1
แหง

การเบิก-จาย

จัดทํา
โดยใชวิธี

ประกาศ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา
(วดป)

ลงนาม
ใน
สัญญา
(วดป)

การสง
มอบ
(วดป)

เงิน
งบประมาณ
(ลานบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ลานบาท)

สอบราคา

13 ธ.ค.
2549

2
ก.พ.
2550

30 วัน
สงมอบ
งาน
23 มี.ค.
2550

--

ตั้งไว 29,000.สอบราคาได
28,500-ลด-(500.-.)

เปนไป
ตามแผน
(/)

ไมเปนไป
ตามแผน
(/)

/

-

หมายเหตุ

ผูรับจาง
หจก.ธาตุ
สรรพกิจ
โดย
นายประภิญ
พิศเพลิน
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แบบรายงานผลการปฏิบัตติ ามแผนปฏิบตั กิ ารจัดซื้อจัดจาง เดือน เมษายน 2550
ปงบประมาณ 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
ลําดับ
ที่

แผนงาน

งาน/โครงการ

15 จายขาดเงินสะสม
เม.ย. ประเภท คมนาคม
2550 หลักฐานการเบิกจาย
ตามฏีกาที่ 387/50
เลขที่เช็ค 1897269
หลักประกันเปน
เงินสด จํานวน
2,675 บาท
ระยะเวลา
ประกันความชํารุด
บกพรอง 1 ป)

หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

รายการ

กอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
องคการบริหารสวนตําบลไผ มีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 128 ตรม. หนา
0.10 เมตร อางอิงตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลไผ ตามสัญญาจางที่
11/2550 ลว. 2 ก.พ. 2550
ผูเสนอราคา
1. หจก. ธาตุสรรพกิจ 53,500.2. หจก.พูนกิจรัตนะ กอสราง 54,000.3. รานสินประเสริฐ กอสราง 54,000.เริ่มงานตามสัญญา 5 ก.พ. 2550
21 มี.ค. 2550
สิ้นสุดสัญญา

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
(หนวย
นับ)

1
แหง

การเบิก-จาย

จัดทํา
โดยใชวิธี

ประกาศ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา
(วดป)

ลงนาม
ใน
สัญญา
(วดป)

การสง
มอบ
(วดป)

เงิน
งบประมาณ
(ลานบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ลานบาท)

สอบราคา

13 ธ.ค.
2549

2
ก.พ.
2550

30 วัน
สงมอบ
งาน
23 มี.ค.
2550

--

ตั้งไว 54,500.สอบราคาได
53,500.-ลด-(1,000.-.)

เปนไป
ตามแผน
(/)

ไมเปนไป
ตามแผน
(/)

/

-

หมายเหตุ

ผูรับจาง
หจก.ธาตุ
สรรพกิจ
โดย
นายประภิญ
พิศเพลิน
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แบบรายงานผลการปฏิบัตติ ามแผนปฏิบตั กิ ารจัดซื้อจัดจาง เดือน เมษายน 2550
ปงบประมาณ 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
ลําดับ
ที่

แผนงาน

งาน/โครงการ

15 จายขาดเงินสะสม
เม. ประเภท คมนาคม
ย.. หลักฐานการเบิกจาย
2550 ตามฏีกาที่ 400/50
เลขที่เช็ค 1897269
หลักประกันสัญญา
เงินสด จํานวน
2,675 บาท
ระยะเวลา
ประกันความชํารุด
บกพรองเปนเวลา
1 ป)

หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

รายการ

กอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
องคการบริหารสวนตําบลไผ มีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 128 ตรม. หนา
0.10 เมตร อางอิงตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลไผ ตามสัญญาจางที่
18/2550 ลว. 23 เม.ย. 2550
ผูเสนอราคา
1. หจก. ธาตุสรรพกิจ 53,500.2. หจก.พูนกิจรัตนะ กอสราง 54,000.3. รานสินประเสริฐ กอสราง 54,000.เริ่มงานตามสัญญา 5 ก.พ. 2550
21 มี.ค. 2550
สิ้นสุดสัญญา

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
(หนวย
นับ)

1
แหง

การเบิก-จาย

จัดทํา
โดยใชวิธี

ประกาศ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา
(วดป)

ลงนาม
ใน
สัญญา
(วดป)

การสง
มอบ
(วดป)

เงิน
งบประมาณ
(ลานบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ลานบาท)

สอบราคา

13 ธ.ค.
2549

2
ก.พ.
2550

30 วัน
สงมอบ
งาน
23 มี.ค.
2550

--

ตั้งไว 54,500.สอบราคาได
53,500.-ลด-(1,000.-.)

เปนไป
ตามแผน
(/)

ไมเปนไป
ตามแผน
(/)

/

-

หมายเหตุ

ผูรับจาง
หจก.ธาตุ
สรรพกิจ
โดย
นายประภิญ
พิศเพลิน
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แบบรายงานผลการปฏิบัตติ ามแผนปฏิบตั กิ ารจัดซื้อจัดจาง เดือน พฤษภาคม 2550
ปงบประมาณ 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
ลําดับ
ที่

แผนงาน

งาน/โครงการ

14 ขอบัญญัติ ป 2550
พ.ค. สวนโยธา แผนงาน
2550 เคหะและชุมชนตั้ง
จายเงินอุดหนุน
ทั่วไป หลักฐานการ
เบิกจาย ตามฏีกาที่
451/50เลขที่เช็ค
189727หลักประกัน
จากธนาคารทหาร
ไทย จํากัด (มหาชน)
2100000058//2007
ลว. 18 เม.ย.. 2550
คิดเปนมูลคา 4,250บาท ระยะเวลา
บกพรอง 1 ป)

หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

รายการ

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
คอนสวรรค หมูที่ 5 ขนาดกวาง 5
เมตร ยาว 500 ม. หนา0.15 เมตร สูงโดย
เฉลี่ย 1.00 ม. มีปริมาตรดินไมนอยกวา
2,750 ลบ.ม. พรอมเกรดปรับแตงผิว
จราจรใหเรียบรอยตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลไผ ตามสัญญาจางที่
18/2550 ลว. 23 เม.ย. 2550
ผูเสนอราคา
1. รานแสงเพ็ชรกอสราง
85,600.2. หจก.ธาตุสรรพกิจ
85,0003. หจก.พูนกิจรัตนะกอสราง 85,000.-(
ไมมีใบรับรองผลงาน)
เริ่มงาน 24 เม.ย. 2550
สิ้นสุด 23 พ.ค. 2550

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
(หนวย
นับ)

1
แหง

การเบิก-จาย

จัดทํา
โดยใชวิธี

ประกาศ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา
(วดป)

ลงนาม
ใน
สัญญา
(วดป)

การสง
มอบ
(วดป)

เงิน
งบประมาณ
(ลานบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ลานบาท)

สอบราคา

20 มี.ค.
2550

23
เม.ย.
2550

สงมอบ
งาน
ภายใน
30 วัน

ตั้งไว
85,600.สอบราคา
ได
85,000.-ลด-(600.-.)

-

เปนไป
ตามแผน
(/)

ไมเปนไป
ตามแผน
(/)

/

-

หมายเหตุ

ผูรับจาง
หจก.ธาตุ
สรรพกิจ
โดย
นายประภิญ
พิศเพลิน

- 27 -

แบบรายงานผลการปฏิบัตติ ามแผนปฏิบตั กิ ารจัดซื้อจัดจาง เดือน พฤษภาคม 2550
ปงบประมาณ 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
ลําดับ
ที่

แผนงาน

งาน/โครงการ

15 ขอบัญญัติ ป 2550
พ.ค. สวนโยธา แผนงาน
2550 เคหะและชุมชนตั้ง
จายเงินอุดหนุน
ทั่วไป หลักฐานการ
เบิกจาย ตามฏีกาที่
452/50เลขที่เช็ค
1897280
หลักประกันเปนเงิน
สด 12,075.-บาท
ระยะเวลา
ประกันความชํารุด
บกพรอง 2 ป)

หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

รายการ

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
คอนสวรรค หมูที่ 10 ขนาดกวาง 3
เมตร ยาว 165 ม. หนา 0.15 เมตร มี
พื้นที่ไมนอยกวา 495 ตรม. ลงหินคลุก
ไหลทางขางละ 0.50 ม. ตามแบบ
คพต.ถ. 02 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย ตาม
สัญญาจางที่ 15/2550 ลว. 12 ก.พ.
2550
ผูเสนอราคา
1. หจก. สุรินทรเกิดกิจ 242,500.2. หจก.พูนกิจรัตนะกอสราง 241,500
3. หจก.ณัฐมลเอนจิเนียริ่ง 242,500.(ขาดหนังสือรับรอง)
เริ่มงาน 24 เม.ย. 2550
สิ้นสุด 7 มิ.ย. 2550

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
(หนวย
นับ)

1
แหง

ลงนาม
ใน
สัญญา
(วดป)

การเบิก-จาย
การสง
มอบ
(วดป)

จัดทํา
โดยใชวิธี

ประกาศ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา
(วดป)

สอบราคา

20 มี.ค. 23 เม. 45 วัน
2550
ย.. สงมอบ
2550 งาน
8 พ.ค.
2550

เงิน
งบประมาณ
(ลานบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ลานบาท)

--

ตั้งไว 242,500.สอบราคาได
241,500
-ลด-(2,117.-.)

เปนไป
ตามแผน
(/)

ไมเปนไป
ตามแผน
(/)

/

-

หมายเหตุ

ผูรับจาง
หจก.พูนกิจ
รัตนะ
กอสราง
โดย
นายสม
เจตน
จิตรสมนึก
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แบบรายงานผลการปฏิบัตติ ามแผนปฏิบตั กิ ารจัดซื้อจัดจาง เดือน มิถุนายน 2550
ปงบประมาณ 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
ลําดับ
ที่

แผนงาน

งาน/โครงการ

8 ขอบัญญัติ ป 2550
มิ.ย. สวนโยธา แผนงาน
2550 เคหะและชุมชน
ตั้งจายเงินอุดหนุน
ทั่วไป หลักฐานการ
เบิกจาย ตามฏีกาที่
525/50เลขที่เช็ค
1898189
หลักประกันเปนเงิน
สด 11,835.-บาท
ระยะเวลา
ประกันความชํารุด
บกพรอง 2 ป)

หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

รายการ

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
นาวอง หมู ที่ 4 ขนาดกวาง 3 เมตร
ยาว 160 ม. หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม
นอยกวา 480 ตรม. ลงหินคลุกไหลทาง
ขางละ 0.50 ม .พรอมปายประชาสัมพันธ
โครงการ 1 ปาย ตามแบบ คพต.ถ. 02
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ตามสัญญาจางที่ 21/2550 ลว. 12
ก.พ. 2550
ผูเสนอราคา
1. รานชวัญชัยพาณิชย
236,700.2. บ.สาธิตสุรินทรกอสราง 238,800.3. หจก.สุรินทรประวิทยกอสราง
238,800.เริ่มทํางาน 25 พ.ค. 2550
สิ้นสุด 8 ก.ค. 2550

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
(หนวย
นับ)

1
แหง

ลงนาม
ใน
สัญญา
(วดป)

การเบิก-จาย

จัดทํา
โดยใชวิธี

ประกาศ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา
(วดป)

การสง
มอบ
(วดป)

เงิน
งบประมาณ
(ลานบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ลานบาท)

สอบราคา

20 มี.ค. 23 เม. 45 วัน
2550
ย.. สงมอบ
2550 งาน
1 มิ.ย.
2550

ตั้งไว
238,800.สอบราคา
236,700.ลด-(2,100)

-

เปนไป
ตามแผน
(/)

ไมเปนไป
ตามแผน
(/)

/

-

หมายเหตุ

ผูรับจาง
รานขวัญชัย
พาณิชย
โดย
นางสาวมน
สวรรค บุญ
ปก
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2550
(เดือนตุลาคม 2549)
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรนิ ทร
วดป.
ที่เบิกจาย

รายการ/โครงการ

6 ต.ค.49
คาจางเหมาอุดหนุนกีฬาเยาวชน
20 ต.ค. 49 จัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)
31 ต.ค.49 จัดซื้อหนังสือพิมพ 15 ฉบับ (31 วัน)
14 หมูบานรวม 465 ฉบับ อบต. 1 ฉบับ
31 ต.ค. 49 จางเหมาติดตัง้ หนาตาง จํานวน 8 ชุด ใหกบั
ที่อยูอาศัยตามทะเบียนคนจน นางพรม
ชาวเมืองปกษ
31 ต.ค. 49 จัดทําอาหารกลางวันศูนยบานชอง
หมูที่ 3 จํานวน 6 วัน
31 ต.ค. 49 จัดทําอาหารกลางวันศูนยบานไผ หมูที่ 14

วงเงิน/
งบประมาณ

ตั้งไว
คงเหลือ

ตั้งไว
คงเหลือ
ตั้งไว
คงเหลือ

โดยวิธี

1,000
4,880
43,800
40,080
300

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

132,600
129,540
117,000
114,300

ตกลงราคา
(จางเหมา)
ตกลงราคา

ตกลงราคา

รวมเดือนนี้

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
1,000 นายธีระยุทธ เทศบุตร
4,880
3,720 รานหอมมินิมารค โดย นายไกรสร เจริญรัตน
300. นายสม โททอง

3,060 นางพรทิพย สุขบท
2,700 นางจันทรสีดา นิลจันทร

15,660 -(หนึ่งหมืน่ หาพันหกรอยหกสิบบาทถวน)-
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือนพฤศจิกายน 2549
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.
ที่เบิกจาย
13 พ.ย.
2549
13 พ.ย.
2549
14 พ.ย.
2549
15 พ.ย.
2549

15 พ.ย.
2549

รายการ/โครงการ
คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน(สํานักปลัด)
คาซอมแซมครุภัณฑ เปลี่ยนการดหนาจอ 32 MB
เปน 128 MB หมายเลขเครื่อง 416-46-0002
คาจางเหมาจัดทําปายผาประชาสัมพันธ งานชาง
ขนาด 90 ซม. ยาว 7.00
คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 14
ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. มี
พื้นที่ไมนอยกวา 600 ตรม. ลงหินไหลทางขางละ
0.50 ม. พรอมปาย 1 ปาย อางอิงตามแบบ ท.1 - 01
คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนยบานไผ หมู 14
นมยูเอชที ขนาด 200 มิลลิลิตร (รสจืด) จํานวน
3,523 กลอง จํานวนเด็ก 42 คน จํานวน 95 วัน
ราคากลองนะ 5.65 บาท ตามสัญญาซื้อขายเลขที่
16/2549 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2549 อางอิง
หลักฐานการเบิกจายเลขที่ 59/50 เลขที่เช็ค8406066

วงเงิน/
งบประมาณ

โดยวิธี

ตั้งไว 30,000.คงเหลือ 27,000.ตั้งไว 100,000.คงเหลือ 95,100.-

ตกลงราคา

คงเหลือ 95,100

ตกลงราคา

300,000.สอบราคาได
179,900.-

ตกลงราคา

สอบราคา
ตามประกาศ
ลว. 1 มิ.ย. 49

กรณีพิเศษ
-เงินคงเหลือ (ไดดําเนินการจัด
14,649.05.- สอบราคาแลวไมมีผู
ขอแบบฯ )

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก

3,000.- รานโสรญาการพิมพ โดยนางสาวโสรญา
เสริมศรี
4,900.- รานณัฐดอทคอม โดย นายณัฐพงษ รัตนวงกต
หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ เช็ค 8406063
840.- รานอารมอารต โดย นายโสภณ สันติภพ
หลักฐานการเบิกจาย เลขที่เช็ค 8406063
179,900.- หจก. กุดขาคีมสรรพกิจ
โดย นายบุญธรรม โลเกษ

19,904.95 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงตลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร โดย ดร.มานิตย ตั้งตระกูล
ตําแหนง รองอธิการบดี ประจําวิทยาเขตสุรินทร
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือนพฤศจิกายน 2549
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.
ที่เบิกจาย
15 พ.ย.
2549

15 พ.ย.
2549

รายการ/โครงการ
คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนยบานชอง หมูที่ 3
นมยูเอชที ขนาด 200 มิลลิลิตร (รสจืด) จํานวน
5,117 กลอง จํานวนเด็ก 61 คน จํานวน 83 วัน ราคา
กลองนะ 5.65 บาท ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 15/2549
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2549 อางอิงหลักฐานการ
เบิกจายเลขที่ 60/50 เลขที่เช็ค8406066
คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัย
เรียน ทั้ง 2 ศูนย (กรมศาสนา) นมยูเอชที ขนาด 200
มิลลิลิตร (รสจืด) จํานวน ยอดรวม 2,925 กลอง
-ศูนยเด็กเล็ก วัดศรีลาวรรณ บานคอนสวรรคจํานวน
เด็ก 45 คน จํานวน 2,925 กลอง จํานวน 65 วัน
-ศูนยเด็กเล็ก วัดศรีลาวรรณ บานคอนสวรรค
จํานวนเด็ก 45 คน จํานวน 2,925 กลอง จํานวน 65
วัน ราคากลองนะ 5.65 บาท ตามสัญญาซื้อขายเลขที่
14/2549 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2549 อางอิง
หลักฐานการเบิกจายเลขที่ 61/50 เลขที่เช็ค8406066

วงเงิน/
งบประมาณ

โดยวิธี

เงินคงเหลือปที่แลว
32,741.75เบิกครั้งนี้
28,911.05.-ยอด
คงเหลือ 3,830.70

กรณีพิเศษ
(ไดดําเนินการจัด
สอบราคาแลวไมมีผู
ขอแบบฯ )

19,904.95

เงินคงเหลือปที่แลว
38,786.- เบิกครั้งนี้
31,582.50 -ยอด
คงเหลือ 7,203.50

กรณีพิเศษ
(ไดดําเนินการจัด
สอบราคาแลวไมมีผู
ขอแบบฯ )

31,582.50

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
สหกรณโคนมวังน้ําแย็น
โดย
นายสิรินเทพ รวมพัฒนา

สหกรณโคนมวังน้ําแย็น
โดย
นายสิรินเทพ รวมพัฒนา
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือนพฤศจิกายน 2549
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.
ที่เบิกจาย
15 พ.ย.
2549

15 พ.ย.
2549

31 ต.ค.49

รายการ/โครงการ
คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนทั้ง 6 โรง
นมยูเอชที ขนาด 200 มิลลิลิตร (รสจืด) จํานวน
75,952 กลอง จํานวนเด็ก 767 คน จํานวน 101 วัน
ราคากลองนะ 5.65 บาท ตามสัญญาซื้อขายเลขที่
13/2549 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2549 อางอิง
หลักฐานการเบิกจายเลขที่ 62/50 เลขที่เช็ค8406066
กอสรางฝายแมวหมู 4 บานนาวอง ตามแบบฝาย
ถาวร 1 แหง ตามสัญญาจางเลขที่ 43/49 ลว. 27 ก.ย.
2549 เริ่มทํางาน 28 ก.ย. 2549 สิ้นสุด 27 ต.ค. 49
หลักประกันสัญญาเปนเงินสด 2,500 .- (ระยะ 1 ป)
หลักฐานการเบิกจายตามฏีกาที่ 64 เลขที่เช็ค 8406069
จัดซื้อหนังสือพิมพ 15 ฉบับ (30 วัน)
14 หมูบานรวม 450 ฉบับ อบต. 1 ฉบับ

วงเงิน/
งบประมาณ

โดยวิธี

เงินคงเหลือปที่แลว
กรณีพิเศษ
474,740.65 เบิกครั้ง (ไดดําเนินการจัด
นี้ 344,152.80
สอบราคาแลวไมมีผู
ยอดคงเหลือ
ขอแบบฯ )
3130,587.85
50,000
จายขาดเงินสะสม
สงมอบงาน
27 ต.ค. 49
ตั้งไว
43,800.เบิกจายแลว 3,720.เบิกครั้งนี้ 3,600.คงเหลือ 36,480.-

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก

344,152.80
ผูขาย สหกรณโคนมวังน้ําแย็น
โดย
นายสิรินเทพ รวมพัฒนา

50,000.-

รานสุนิรัตน กอสราง
โดย
นายสุนิรัตน แซมทอง

ผูขาย รานหอมมินิมารค โดย
3,600 นายไกรสร เจริญรัตน
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือนพฤศจิกายน 2549
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.
ที่เบิกจาย

รายการ/โครงการ

30 พ.ย. 49 จัดทําอาหารกลางวันศูนยบานชอง
หมูที่ 3 จํานวน 22 วัน หลักฐานการเบิกจาย
เลขที่ เช็ค 8406074 ฏีกาเลขที่107/50
30 พ.ย. 49 จัดทําอาหารกลางวันศูนยบานไผ หมูที่ 14
จํานวน 22 วัน หลักฐานการเบิกจาย
เลขที่ เช็ค 8406075 ฏีกาเลขที่108/50

วงเงิน/งบประมาณ
ตั้งไว 132,600.เบิกจายแลว 3,060.คงเหลือ 118,320.ตั้งไว
117,000.เบิกจายแลว 2,700.เบิกครั้งนี้ 9,900.ยอดคงเหลือ 104,400.-

โดยวิธี

ตกลงราคา
(จางเหมา)
ตกลงราคา

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก

ผูรับจาง โดย นางพรทิพย สุขบท
11,220.- บานเลขที 91 หมูที่ 3 บานชอง ตําบลไผ

9,900.- ผูรับจาง โดย นางจันทรสีดา นิลจันทร

-6-

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือนธันวาคม 2549
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.
ที่เบิกจาย

รายการ/โครงการ

1 ธ.ค. 2549 คาใชจายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับเด็ก แยกเปน:
-จัดสถานที่
-จัดทําเครื่องดืม่
-จัดทําปาย
4 ธ.ค. 2549 คาใชจายตามโครงการอบรมปฏิบตั ิธรรมของ
ประชาชนตําบลไผ เมื่อวันที่ 2 - 4 ธ.ค. 2549
(จํานวน 3 วัน) จัดที่ศนู ยพุทธธรรมนําชีวิต
อุทยานวังวิโมกข บานคอนสวรรค
-จัดทําอาหารพรอมเครื่องดื่ม
4 ธ.ค. 2549 คาใชจายโครงการ หนึ่งตําบล หนึ่งนักรอง
(โครงการสอง) รายละเอียดการจัดซื้อจัดจาง
-จัดทําอาหารพรอมเครื่องดื่ม
-จัดทําสถานที่
-จัดซื้อถวยรางวัล
-จางเหมาเวทีพรอมเครื่องเสียง

วงเงิน/งบประมาณ
ตั้งไว 15,000.-บาท

ตั้งไว 25,000.- บาท

โดยวิธี

ตกลงราคา
จัดซื้อจัดจาง

ตกลงราคา
จัดซื้อจัดจาง

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก

15,000. จัดที่ศูนยพุทธธรรมนําชีวิต อุทยานวังวิโมกข
บานคอนสวรรค
3,000.- นายผิน สุภาษา
1,000.- นายสนั่น แสงนวน
1,000.- นายสมพาน ชานอย
25,000
โดย นายสนัน่ แสงนวน
25,000.-

ตั้งไว 40,000.- บาท

ตกลงราคา
จัดซื้อจัดจาง

24,700.- จัดที่องคการบริหารสวนตําบลไผ รอบชิงชนะเลิศ
6,000
1,000
1,000
7,500

นางพิลา บุญแพง
นายธีระศักดิ์ ทรายเพชร
รานทองทศสปอรต
นายจินดา มีโสภา
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือนธันวาคม 2549
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.
ที่เบิกจาย

รายการ/โครงการ

7 ธ.ค. 2549 ซอมแซมเครื่องปริ้นเตอร รุน HP Lader
หมายเลขเครื่อง 416-48-0005 (เปลี่ยน fusing Film)
จํานวน 1 ชุด และ Toner Cartidge 12 A จํานวน 1 ชุด
7 ธ.ค. 2549 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สํานักปลัด)
-น้ํามันเบนซิล 280.- บาท
-น้ํามันดีเซล 6,800.- บาท
12 ธ.ค.2549 วัสดุกอสราง (สํานักปลัด)
-สายยาง จํานวน 1 มวน
-ไมอัดขนาด 3 มิล 6 แผน
12 ธ.ค.2549 คาจางเหมาบริการทั่วไป (สวนการศึกษา)
-คาลางอัดฟลม

13 ธ.ค.2549 คาซอมแซมไฟฟาสาธารณะหมูบาน (สํานักปลัด)
-คาจางเหมาซอมแซมไฟฟาสาธารณะหมุบาน
จํานวน 29 จุด ๆ ละ 150 บาท

วงเงิน/งบประมาณ

โดยวิธี

ตั้งไว 100,000.เบิกจายแลว 4,900.เบิกครั้งนี้ 4,400.คงเหลือ 90,700.ตั้งไว
80,000.คงเหลือ 72,920.-

ตกลงราคา

ตั้งไว
30,000.เบิกครั้งนี้ 1,540.80
คงเหลือ 28,459.20
ตั้งไว
50,000
เบิกครั้งนี้
1,156
ยอดคงเหลือ 48,844

ตกลงราคา

ตั้งไว
เบิกครั้งนี้
คงเหลือ

ตกลงราคา
(จางเหมา)

100,000
4,350
95,650

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก

4,400.- ผูขาย รานณัฐดอทคอม โดย นายณัฐพงษ
รัตนวงกต
หลักฐานการเบิกจาย เลขทีเช็ค 8406082
7,080 ผูขาย บริษัท รัตนสุรินทรปโตรเลียม โดย นาง
นิภาภรณ ธรรมวงศ อางอิงถึงหลักฐานการเบิกจาย
ฏีกาเลขที่ 116/50 เลขที่เช็ค 8406083
1,540.80 ผูขาย รานบุญรอด วัสดุกอสราง โดย นางสาวผุสดี
อําไพ หลักฐานการเบิกจาย ฏีกาที่ 117/50
เลขที่เช็ค 8406084
1,156 ผูรับจาง รานกิมไถ โฟโต เอ็กซเพรสโดยนายชาตรี
บุรีรัตน
หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฏีกา 118/2550
เลขที่เช็ค 8406085
4,350 ผูรับจาง นายบัญชา แกนจักร 92 หมู 2 ต.ไผ
หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฏีกา 120 /50
เลขที่เช็ค 8406087
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือนธันวาคม 2549
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.
ที่เบิกจาย

รายการ/โครงการ

21 ธ.ค.
2549

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สํานักปลัด)
-น้ํามันเบนซิล 260.- บาท
-น้ํามันดีเซล 5,800.- บาท
จัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดงานพิธีการ (สํานักปลัด)
(คาจัดงานพิธีการ ) เพื่อจายเปน
-คาพลุ
-คาเทียนชัย
-คากระดาษ(ทําที่รองจุดเทียนชัย)
คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาไผคัพสําหรับเด็ก
นักเรียน (สวนการศึกษา) แยกรายละเอียด ดังนี้
-คาถวยรางวัล
-จางเหมาจัดทําสูจิบัตร
-จัดทําเหรียญรางวัล
-จัดทําอาหารพรอมเครื่องดื่ม
-จางเหมาเครื่องเสียง
-จัดสถานที่
-จัดทําสนาม
-วัสดุจดั ทําสนาม(ปูนขาว)

21 ธ.ค.
2549

22 ธ.ค.
2549

วงเงิน/งบประมาณ
ตั้งไว
เบิกจายแลว
คงเหลือ
ตั้งไว
เบิกครั้งนี้
คงเหลือ

80,000.7,080
66,860.50,000
3,630
46,370

ตั้งไว
คงเหลือ

140,000
100,000
5,000
500
1,000
4,500
6,500
5,000
4,000
2,000

โดยวิธี

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก

ผูขาย บริษัท รัตนสุรินทรปโตรเลียม โดย นาง
6,060 นิภาภรณ ธรรมวงศ อางอิงถึงหลักฐานการเบิกจาย
ฏีกาเลขที่ 121/50 เลขที่เช็ค 8406088
ผูขาย รานบุญเสริมรุงเรืองกิจ โดย นายบุญเสริม
ดวงดี
3,630 ที่อยู 109 หมู 12 หนาที่วาการอําเภอรัตนบุรี
หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฏีกา 122/50
เลขที่เช็ค 8406089
หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฏีกา 123/50
เลขที่เช็ค 8406090
รานทวีสิน โดย นายวานิช ดํารงสันติสุข
นางประวีณนขุ แกนจักษ
40,000
นางประวีณนขุ แกนจักษ
นางทองพูน โททอง
นายพิมลชัย ใยดี
นางสาวอุมาวดี ชวยวัฒนะ
นางประวีณนขุ แกนจักษ
รานชัยรักษกอสราง โดย นายสมชัย จึงวิเศษพงษ
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือนธันวาคม 2549
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.
ที่เบิกจาย
27 ธ.ค.
2549

21 ธ.ค.
2549

27 ธ.ค.
2549

รายการ/โครงการ

วงเงิน/งบประมาณ

ตั้งไว
เบิกจายแลว
เบิกครั้งนี้
คงเหลือ
จัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดงานพิธีการ (สํานักปลัด) ตั้งไว
เบิกครั้งนี้
(คาจัดงานพิธีการ ) เพื่อจายเปน
คงเหลือ
-คาพลุ
-คาเทียนชัย
-คากระดาษ(ทําที่รองจุดเทียนชัย)
คาซอมแซมครุภัณฑ (สํานักปลัด)
ตั้งไว
เพื่อจายเปนคาซอมแซมรถจักรยานยนต (กยค 180 เบิกจายแลว
สร) โดยเปลี่ยนยางนอก จํานวน 1 เสน (ลอหลัง) เบิกครั้งนี้
ปะยางในจํานวน 1 เสน
ยอดคงเหลือ
จางเหมาบริการ (สํานักปลัด)
เพื่อ จางเหมาจัดทําปาย ตามโครงการฝกอบรม
ไกลเกลี่ยขอพิพาท โดย ศาลจังหวัดรัตนบุรี

300,000
11,840
800
287,360
50,000
3,630
46,370

100,000
9,300
260
86,090

โดยวิธี

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
ผูรับจาง

ผูรับจาง นายพีระพจน สุโข
หลักฐานการเบิกจายเงิน
800 ฏีกาเลขที่ 126/50 เลขที่เช็ค 8406092
ผูขาย รานบุญเสริมรุงเรืองกิจ โดย นายบุญเสริม
ดวงดี
3,630 109 หมู 12 หนาที่วาการอําเภอรัตนบุรี
หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฏีกา 122/50
เลขที่เช็ค 8406089
ผูรับจาง นายประดิษฐ พลราช
260 ที่อยู 96 หมู 2 ต.ไผ อ.รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือนธันวาคม 2549
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.
ที่เบิกจาย
28 ธ.ค.
2549

รายการ/โครงการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
(7)คาใชจายโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลป และเทศกาลสงกรานต
เพื่อจายเปนคาเครื่องดื่มสําหรับคณะทํางาน
ปองกันฯ
28 ธ.ค. จัดซื้ออัฒจรรย (แผนงานการศึกษา)
2549
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร 6 ชั้น
จํานวน 12 ตัว จาก บริษัทสาธิตสุรินทรกอสราง
จํากัด โดย นายประทีป แววดี (ผูขาย) ตาม
สัญญาซื้อขายเลขที่ 5/2550 ลงวันที่ 9 พ.ย. 2549
28 ธ.ค. คาจัดซื้อครุภณ
ั ฑ (จายขาดเงินสะสม)
2549
ประเภท ครุภณ
ั ฑสํานักงาน เพื่อจายเปนคาซื้อ
เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง
ความเร็วในการถายไมต่ํากวา 20 แผนตอนาที เปน
ระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ยอ-ขยายได

วงเงิน/งบประมาณ
ตั้งไว
เบิกครั้งนี้
คงเหลือ

50,000
15,750
34,250
700

โดยวิธี

ตกลงราคา

ตั้งไว
349,100
สอบราคาได 347,000
ตามประกาศ 16 ต.ค.
49

สอบราคา

ตั้งไว

ตกลงราคา

100,000

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
ผูรับจาง

15,750 หลักฐานการเบิกจายเงิน
ฏีกาเลขที่ 149/50 เลขที่เช็ค 8406093
ผูขาย นายบัญชัย พิชญานุรตั น 82 หมู 2 ตําบลไผ
ผูขาย บริษัทสาธิตสุรินทรกอสราง จํากัด
โดย นายประทีป แววดี สัญญาซื้อขายเลขที่
347,000 5/2550 ลว. 9 พ.ย. 2549 (สวนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
หลักฐานการเบิกจาย ฏีกาเลขที่149/50
ผูขาย รานรวมวิทยา โดย นางสาริศา มุกดาอนันต
ตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ 7/2550 ลว. 21 ธ.ค. 2549
100,000 หลักประกันเปนเงินสด จํานวน 5,000.- บาท (1 ป)
สงมอบ 25 ธ.ค. 2549
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือนธันวาคม 2549
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.
ที่เบิกจาย
29 ธ.ค.
49

29 ธ.ค.
2549

รายการ/โครงการ
จัดซื้อหนังสือพิมพ 15 ฉบับ (30 วัน)
14 หมูบานรวม 450 ฉบับ อบต. 1 ฉบับ
หลักฐานการเบิกจาย ตามฏีกาที่ 171/50
เลขที่เช็ค 8406097
จางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน บานไผ หมูท ี่ 14
จํานวนเด็ก 45 คน

29 ธ.ค. จัดทําอาหารกลางวันศูนยบานชอง
2549
หมูท ี่ 3 หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ เช็ค

8406074 ฏีกาเลขที่ 174/50

วงเงิน/งบประมาณ
ตั้งไว
เบิกจายแลว
เบิกครั้งนี้
คงเหลือ
ตั้งไว
เบิกจายแลว
เบิกครั้งนี้
คงเหลือ
ตั้งไว
เบิกจายแลว
เบิกครั้งนี้
คงเหลือ

43,800
7,320
3,720
32,760
117,000
12,600
8,550
95,850
132,600
14,280
9,690
108,630

โดยวิธี

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
ผูรับจาง

ตกลงราคา

ผูขาย รานหอมมินิมารค โดย นายไกรสร
3,720 เจริญรัตน

ตกลงราคา

ผูรับจาง นางจันทรสีดา นิลจันทร 64 หมู 2
หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฏีกา 175/50
8,550 เลขที่เช็ค 8406099

ตกลงราคา
(จางเหมา)

ผูรับจาง โดย นางพรทิพย สุขบท
9,690ที่อยู บานเลขที 91 หมูที่ 3 บานชอง
ตําบลไผ
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือน มกราคม 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.
ที่เบิกจาย

รายการ/โครงการ

3 ม.ค.
2550

จัดซื้อปายประชาสัมพันธภาษี
14 หมูบาน รวม 14 ปาย ขนาดสูง 4.00 ม. กวาง
1.50 เมตร ใชเหล็กแผนขนาด เสาเหล็ก 2 นิ้ว
พรอมคาติดตั้ง หลักฐานการเบิกจาย ตามฏีกาที่
176/50เลขที่เช็ค 8406100

4 ม.ค.
2550

จัดซื้อเสื้อกันหนาว (เงินสํารองจาย)
-กลุมเด็กกอนวัยเรียน จํานวน 200 ตัว
-กลุมเด็กนักเรียน ป.1-ป.6 จํานวน 200 ตัว
-กลุมประชาชนทั่วไป จํานวน 297 ตัว

วงเงิน/งบประมาณ

ตั้งไว
เบิกครั้งนี้
คงเหลือ
เงินสํารองจาย

99,400
99,000
400

โดยวิธี

ราคา

ตกลงราคา

99,000

ตกลงราคา

76,670
22,000
22,000
32,670

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
ผูรับจาง
ผูขาย รานอารมอารต โดย นายโสภณ สันติภพ
สัญญาซื้อขายเลขที่ 6/2550 ลว. 21 ธ.ค. 2549
หลักประกันสัญญาเปนเงินสด จํานวน 4,950.-ตาม
ใบเสร็จเลมที่ 1/50 เลขที่ 21 (ระยะ 6 เดือน )
สงมอบพัสดุ 28 ธ.ค. 2549 กําหนดจายคืน 28 มิ.ย.
2550
ผูขาย หจก.ธาตุสรรพกิจ โดย นายประภิญ
พิศเพลิน
หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฏีกา 177/2550
เลขที่เช็ค 1896101
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือน มกราคม 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.
ที่เบิกจาย

รายการ/โครงการ

วงเงิน/งบประมาณ

4 ม.ค.
2550

กอสรางที่อยูอาศัยตามทะเบียนคนจน
เพื่อ กอสรางบานและหองน้ําใหม
ใหกับ นายสมพร อุทุม หมู 9 บานไผ ตามสัญญา
จางเลขที่39/49 ลงวันที่ 25 ก.ย. 2549
เริ่มทํางาน 27 ก.ย. 2549
สิ้นสุดทํางาน 26 ต.ค. 2549

จายขาดเงินสะสม ตาม
นโยบายรัฐบาล ตั้งไว
59,107.-บาท

4 ม.ค.
2550

กอสรางที่อยูอาศัยตามทะเบียนคนจน
เพื่อ กอสรางบานและหองน้ําใหม
ใหกับ นายสิงห คําลอม หมู 9 บานไผ
สัญญาจางเลขที่38/49 ลงวันที่ 25 ก.ย. 2549
เริ่มทํางาน 27 ก.ย. 2549
สิ้นสุดทํางาน 26 ต.ค. 2549

จายขาดเงินสะสม ตาม
นโยบายรัฐบาล ตั้งไว
59,107.-บาท

โดยวิธี

สอบราคา
ตามประกาศฯ
ลงวันที่ 15 ส.ค.
2549

สอบราคา
ตามประกาศฯ
ลงวันที่ 15 ส.ค.
2549

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
ผูรับจาง

ผูรับจาง หจก.สุรินทรเกิดกิจ โดย นายรัชพล กลั่น
54,000 แกว
มีผูเสนอราคา
1. นายสินชัย ศิริจีระชัย 58,536.2. หจก.พูนกิจรัตนะกอสราง(ไมผานการพิจารณา)
3. หจก.สุรินทรเกิดกิจ 54,000.หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฎีกา 178/50 เลขที่เช็ค
1896101
ผูรับจาง
54,000 หจก.ธาตุสรรพกิจ โดย นายประภิญ พิศเพลิน
มีผูเสนอราคา
1. หจก.ธาตุสรรพกิจ 54,000.2. นายสินชัย ศิริจีระชัย 58,536.-
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือน มกราคม 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.
ที่เบิกจาย

รายการ/โครงการ

4 ม.ค.
2550

กอสรางที่อยูอาศัยตามทะเบียนคนจน
เพื่อ กอสรางบานและหองน้ําใหม
ใหกับ นางโอม ฉิมลี หมู 14 บานไผ
สัญญาจางเลขที่ 42 /49 ลงวันที่ 25 ก.ย. 2549
เริ่มทํางาน 27 ก.ย. 2549
สิ้นสุดทํางาน 26 ต.ค. 2549

4 ม.ค.
2550

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานคอนสวรรค
หมูที่ 5 ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 218 ม. หนา 0.15 ม.
มีพื้นที่ไมนอยกวา 872 ตรม. ลงหินคลุกไหลทาง
ขางละ 0.50 ม. พรอมปายปชส. 1 ปาย ตามแบบ
ท.1-01 กระทรวงมหาดไทย ตามสัญญาจางเลขที่
1/50 ลว. 7 ธ.ค. 2549
เริ่มทํางาน 8 ธ.ค. 2549
สิ้นสุดทํางาน 5 ก.พ. 2550

วงเงิน/งบประมาณ

โดยวิธี

สอบราคา
จายขาดเงินสะสม ตาม
นโยบายรัฐบาล ตั้งไว ตามประกาศฯ
ลงวันที่ 15 ส.ค.
59,107.-บาท
2549

ตามขอบัญญัติ ป 50
สอบราคา
สวนโยธา แผนงาน
ตามประกาศ ลง
เคหะและชุมชน
วันที่ 16 พ.ย.
ตั้งไว 423,200 บาท
2549
สอบราคาได 422,000.(ลดลงตามขอบัญญัติ
เปนเงิน 1,200 บาท)

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
ผูรับจาง

ผูรับจาง หจก.ธาตุสรรพกิจ โดย นายประภิญ
54,000 พิศเพลิน
ผูเสนอราคา
1. หจก.สุรินทรเกิดกิจ 54,000.2. นายสินชัย ศิริจีระชัย 58,536.หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฎีกา 180/50 เลขที่เช็ค
1896102
ผูรับจาง หจก.ธาตุสรรพกิจ โดยนายประภิญ
422,000 พิศเพลิน
ผูเสนอราคา
1. บริษัทสาธิต สุรินทรกอสราง จํากัด 423,000
2. หจก.พูนกิจรัตนะกอสราง
422,000
3. หจก.ธาตุสรรพกิจ
423,000
4. หจก.จือฮะ กอสราง
423,000
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือน มกราคม 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.
ที่เบิกจาย

รายการ/โครงการ

วงเงิน/งบประมาณ

4 ม.ค.
2550

กอสรางที่อยูอาศัยตามทะเบียนคนจน
เพื่อ กอสรางบานและหองน้ําใหม
ใหกับ นางสุพนิ โททอง หมู 2 บานไผ
สัญญาจางเลขที่ 35 /49 ลงวันที่ 25 ก.ย. 2549
เริ่มทํางาน 27 ก.ย. 2549
สิ้นสุดทํางาน 26 ต.ค. 2549

12 ม.ค.
2550

ตั้งไว
เบิกจายแลว
เบิกครั้งนี้
คงเหลือ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (สํานักปลัด) ตั้งไว
เพื่อจายเปนคาใชจายจัดงานวันเด็กแหงชาติ
หลักฐานการเบิกจายเลขที่ฎีกา 186/50

12 ม.ค.
2550

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สํานักปลัด)
-น้ํามันเบนซิล 400.- บาท
-น้ํามันดีเซล 9,670.- บาท

โดยวิธี

จายขาดเงินสะสม ตาม
สอบราคา
นโยบายรัฐบาล ตั้งไว ตามประกาศฯ
59,107.-บาท
ลงวันที่ 15 ส.ค.
2549

80,000
13,140
10,070
66,860
50,000

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
ผูรับจาง

ผูรับจาง หจก.ธาตุสรรพกิจ โดย นายประภิญ
54,000 พิศเพลิน
ผูเสนอราคา
1. หจก.สุรินทรเกิดกิจ 54,000.2. นายสินชัย ศิริจีระชัย 58,536.หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฎีกา 180/50 เลขที่เช็ค
1896102 ฏีกาเลขที่ 184
10,070 ผูขาย บริษัท รัตนสุรินทรปโตรเลียม โดย นาง
นิภาภรณ ธรรมวงศ
หลักฐานการเบิกจาย ฏีกาเลขที่ 185/50
40,000
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือน มกราคม 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.
ที่เบิกจาย
15 ม.ค.
2550

22 ม.ค.
2550

รายการ/โครงการ
จัดซื้อสมุดปกออน ขนาด 80 แผน จํานวน 5,000
เลมเพื่อแจกจายใหกับเด็กนักเรียนที่ยากจน ขาด
วัสดุอุปกรณในการเรียนการสอน ตั้งแตระดับ
ประถมศึกษาปที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน
1,200 คน อยูในเขตพื้นที่ของตําบลไผ อยูใน
แผนพัฒนาดานคุณภาพชีวิต หนา 107
จัดซื้อครุภัณฑ (โฆษณาและเผยแพร)
เพื่อจัดซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความ
ละเอียดไมนอยกวา 7 ลานพิกเซล เปนกลอง
ถายภาพคอมแพค ความละเอียดที่กําหนดเปน
ความละเอียดที่เซ็นเซอรภาพ มีระบบแฟลชในตัว
สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลไดอยาง
สะดวกเมื่อขอมูลเต็ม หรือเมื่อตองการเปลี่ยน
สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอรได มีกระเปาบรรจุกลอง

วงเงิน/งบประมาณ

โดยวิธี

จายขาดเงินสะสม
ประเภทวัสดุการศึกษา
ตั้งไว 100,000 บาท

ตกลงราคา

จายขาดเงินสะสม
ประเภท ครุภณ
ั ฑ
โฆษณาและเผยแพร
ตั้งไว 20,000 บาท

ตกลงราคา

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
ผูรับจาง

100,000 ผูขาย รานรวมวิทยา โดย นางสาริศา มุกดาอนันต
หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ เช็ค 1896109 เลขที่ฏีกา
187/50

ผูขาย หจก.ชัยอิเล็กทรอนิกส โดย นายบุญชาย นิธิ
18,990 อภิญญาสกุล เลขประจําตัวผูเ สียภาษี 3-332005408
หลักฐานการเบิกจาย เลขที่เช็ค 1896110 เลขที่ฏีกา
188/50
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือน มกราคม 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.
ที่เบิกจาย
26 ม.ค.
2550

26 ม.ค.
2550

30 ม.ค.
2550

รายการ/โครงการ

วงเงิน/งบประมาณ

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บานไผ
ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 194 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม
นอยกวา 776 ตรม. ลงหินคลุกไหลทางขางละ 0.50
ม. ตามแบบ ท.1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย พรอมปายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ปาย
จัดซื้อวัสดุไฟฟาสาธารณะหมูบาน ใหกับ 14 หมู
ในเขตพืน้ ที่ตําบลไผ

รายจายตามขอบัญญัติ ป
2550สวนโยธา แผนงาน
เคหะและชุมชน
ตั้งไว 377,500
ลดลงตามขอบัญญัติ
จํานวน 10,244.ตั้งไว
100,000
เบิกจายแลว
4,350
เบิกครั้งนี้

คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมชมรมผูสงู อายุ
ตําบลไผ เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุอุปกรณใหกับ
ชมรมผูสูงอายุ หมู 8 บานยางชุม
-เสื้อเหลือง จํานวน 45 ตัวๆ ละ 190.-กลองทอมบา(ไม) จํานวน 1 คู
-ลูกแซ็ก จํานวน 1 คู
-ทรัมรินนทร จํานวน 1 อัน
-ฉาบกรอ จํานวน 1 คู

จายขาดเงินสะสม
ประเภทรายจายเกีย่ วกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจายหมวด
อื่น ๆ (5)
ตั้งไว
70,000
เบิกครั้งนี้
15,000
คงเหลือ
55,000

โดยวิธี

สอบราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
ผูรับจาง

ผูรับจาง หจก.ธาตุสรรพกิจ โดย นายประภิญ
367,256 พิศเพลิน หลักประกันสัญญาหนังสือค้ําประกัน
จํานวน 18,750.-บาท (ระยะเวลา 2 ป)
หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฏีกา 191/50
เลขที่เช็ค 1896113
ผูขาย รานสุรินทรปรีชา โดย นางสาวจุฬาลักษณ
เชาวนสุวรรณกิจ
หลักฐานการเบิกจายเลขที่ฏีกา 192/50
เลขที่เช็ค 1896114
ผูขาย รานกกเฮง
55,000 รานทองทศ สปอรต โดย นายทองทศ บุญธรรม
หลักฐานการเบิกจาย เลขที่เช็ค 1896116 เลขที่ฏา
214/50
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือน มกราคม 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.
ที่เบิกจาย

รายการ/โครงการ

31 ม.ค.
2550

คาจางเหมาบริการทั่วไป (สํานักปลัด)
เพื่อจายเปนคาจางเหมาสูบสิง่ ปฏิกูล พรอมเจาะ
ขางถังจํานวน 2 ถัง หลังที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลไผ

31 ม.ค.
2550

จัดซื้อหนังสือพิมพ 15 ฉบับ (30 วัน)
14 หมูบานรวม 450 ฉบับ อบต. 1 ฉบับ
หลักฐานการเบิกจาย ตามฏีกาที่ 231/50
เลขที่เช็ค 8406118
จางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน บานไผ หมูท ี่ 14
จํานวนเด็ก 45 คน

31 ม.ค.
2550

วงเงิน/งบประมาณ
รายจายตามขอบัญญัติ
ป 2550 สํานักปลัด
แผนงานบริหารทั่วไป
ตั้งไว
300,000
เบิกจายแลว
คงเหลือ
ตั้งไว
43,800
เบิกจายแลว
11,040
เบิกครั้งนี้
3,720
คงเหลือ
29,040
ตั้งไว
117,000
เบิกจายแลว
21,150
เบิกครั้งนี้
9,450
คงเหลือ
86,400

โดยวิธี

ตกลงราคา

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
ผูรับจาง

1,600 โดย นายชวง สุนทร
หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฏีกา 219/50 เลขที่เช็ค
1896118

รานหอมมินมิ ารค
โดย
นายไกรสร เจริญรัตน

ตกลงราคา

3,720

ตกลงราคา

นางจันทรสดี า นิลจันทร 64 หมู 2
9,450 หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฏีกา /50
เลขที่เช็ค 8406119
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือน มกราคม 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.
ที่เบิกจาย
31 ม.ค.
2550

31 ม.ค.
2550

31 ม.ค.
2550

รายการ/โครงการ

วงเงิน/งบประมาณ

ตั้งไว
132,600
เบิกจายแลว 23,970
เบิกครั้งนี้ 10,710
ฏีกาเลขที่ /50
คงเหลือ
97,920
รายจายตามขอบัญญัติป
คาใชจายตามโครงการปองกันโรคไขเลือดออก
2550 สํานักปลัด
(8) เพื่อจัดซื้อน้ํามันเครื่องพนหมอกควัน
แผนงานสาธารณสุข
(สํานักปลัด)
ตั้งไว
150,000
เบิกครั้งนี้
1,801.60
ยอดคงเหลือ
รายจายตามขอบัญญัติป
คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ (สํานักปลัด)
2550 สํานักปลัด
หมวดรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซม
แผนงาน บริหารทั่วไป
ทรัพยสิน เพื่อจายเปนคาใชจา ยเปลี่ยนถาย
ตั้งไว
100,000
น้ํามันเครื่องรถยนตบรรทุก ขนาด 2 ตัน 4 ลอ
(ฟอรด บฉ 2228) รถยนตบรรทุก ขนาด 2 ตัน 6 ลอ เบิกจายแลว
เบิกครั้งนี้
1,910
(40-0090)
ยอดคงเหลือ
จัดทําอาหารกลางวันศูนยบานชอง
หมูที่ 3 หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ เช็ค

โดยวิธี

ตกลงราคา
(จางเหมา)

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
ผูรับจาง
โดย นางพรทิพย สุขบท
10,710 บานเลขที 91 หมูที่ 3 บานชอง ตําบลไผ

บริษัท รัตนสุรินทรปโตรเลียม โดย นางนิภาภรณ
1,801.60 ธรรมวงศ อางอิงถึงหลักฐานการเบิกจาย ฏีกาเลขที่
234/50 เลขที่เช็ค 1896121

1,910 รานนภัสนันท คารแคร โดย นางสําเนียง ใยดี
หลักฐานการเบิกจาย เลขที่เช็ค 1896122
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือน มกราคม 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.
ที่เบิกจาย
31 ม.ค.
2550

รายการ/โครงการ

วงเงิน/งบประมาณ

โดยวิธี

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 13 บานไผ
ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่
คอนกรีตไมนอ ยกวา 776 ตรม. ลงหินคลุกไหลทาง
ขางละ 0.50 ม. พรอมปายประชาสัมพันธ 1 ปาย
ตามแบบท.1-01 กระทรวงมหาดไทย ตามสัญญา
จางเลขที่ 3/50 ลงวันที่ 8 ธ.ค. 2549
เริ่มทํางาน 12 ธ.ค. 2549
สิ้นสุดทํางาน 9 ก.พ. 2550
สงมอบงาน 26 ม.ค. 2550

รายจายตามขอบัญญัติ
ป 2550 สวนโยธา
แผนงาน เคหะและ
ชุมชน ตั้งไว 340,400
สอบราคา
338,000

สอบราคา
ประกาศ 1
ธ.ค. 2549

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
ผูรับจาง

338,000 หจก.ธาตุสรรพกิจ โดย นายประภิญ พิศเพลิน
ผูเสนอราคา
1. หจก.ธาตุสรรพกิจ
338,000
2. หจก.พูนกิจรัตนะกอสราง
339,000
3. บริษัทสาธิตสุรินทร กอสราง จํากัด 340,000
หลักฐานการเบิกจาย ฏีกาที่ 241/50
เลขที่เช็ค 1896123
หลักประกันเปนหนังสือค้ําประกันจากธนาคาร
ทหารไทย จํากัด (มหาชน) เลขที่
21000000179/2006 ลว. 8 ธ.ค. 2549 (ระยะฯ 2 ป)
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือน กุมภาพันธ 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.
ที่เบิกจาย
1 ก.พ.
2550

2 ก.พ.
2550

รายการ/โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 5 บานคอน
สวรรค ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. มี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 480 ตรม. ลง
หินคลุกไหลทางขางละ 0.50 ม. พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย ตามแบบ ท.1-01
กระทรวงมหาดไทย ตามสัญญาจางเลขที่ 6/50
ลว. 8 ม.ค. 2550
เริ่มทํางาน 11 ม.ค. 2550
สิ้นสุด 24 ก.พ. 2550
สงมอบงาน 29 ม. ค. 2550 (45 วัน)
คาใชจายโครงการจัดการแขงขันกีฬา อบต. ไผคัพ
ครั้งที่ 7 วันเปดสนาม (สวนการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม)เพือ่ จายเปน
-คาจางเหมาจัดทําปาย
-คาจัดสถานที่
-คาจัดทําอาหารพรอมเครื่องดื่ม
-คาจัดทําสนาม
หลักฐานการเบิกจายเลขที่ฏีกา 243/50 C.1896125

วงเงิน/งบประมาณ

โดยวิธี

จายขาดจากเงินสะสม
สอบราคา
ประเภท คมนาคม
ประกาศสอบ
ตั้งไว
263,000 ลว. 13 ธ.ค.
สอบราคาได 262,000
49
ลดลงตามที่ตั้งไว จํานวน
1,000.- บาท

ตามขอบัญญัติ 50 (สวน
การศึกษา) แผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
ตั้งไว
140,000
เบิกจายแลว 40,000
เบิกครั้งนี้
8,500
คงเหลือ
91,500

ตกลงราคา

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
ผูรับจาง

262,000 หจก.พูนกิจรัตนะกอสราง โดยนายสมเจตน จิตร
สมนึก
ผูเสนอราคา
1. หจก.ธาตุสรรพกิจ
262,500
2. หจก.พูนกิจรัตนะกอสราง
262,000
3. หจก. ราชสีมาสินชัยกอสราง
263,000
หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฏีกา 242/50
เลขที่ เช็ค 1896124
หลักประกันสัญญาเปนเงินสด จํานวน 13,100.(ระยะประกันชํารุดความบกพรอง 2 ป)
8,500 -จางเหมาจัดทําปาย โดย นายจินดา มีโสภา
จํานวน 3,500.- บาท
-จางเหมาจัดสถานที่ โดย นายธวัชชัย ศิลาขาว
จํานวน 1,000 บาท
-จางเหมาจัดทําอาหารพรอมเครื่องดี่ม โดย นาย
ธวัชชัย ศิลาขาว จํานวน 1,000 บาท
-จางเหมาจัดทําสนาม โดย นายธวัชชัย ศิลาขาว
จํานวน 3,000 บาท
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือน กุมภาพันธ 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.
ที่เบิกจาย

รายการ/โครงการ

วงเงิน/งบประมาณ

โดยวิธี

2 ก.พ.
2550

กอสรางถนนลาดยาง (ชนิดเคฟซีล) หมู 5 ถึง หมูที่
7 ตําบลไผ ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 1,622 ม. หนา
0.15 ม. อางอิงตามแบบ ทช.4-4302/45 กรมทาง
หลวง กระทรวงมหาดไทย 2547 (กรมสงเสริมฯ)
ตามสัญญาจางเลขที่ 22/49 ลว. 3 ส.ค. 2549
เริ่มทํางาน 3 ส.ค. 2549
สิ้นสุดทํางาน 29 ม.ค. 2550
แบงงานเปน 2 งวด รวม 120 วัน

ตามขอบัญญัติ ป 2549
ประมูลจาง
(เบิกตัดป) ประเภท ถนน ดวยระบบอี
ตั้งไว
3,575,000 เล็คทรอนิกส
ประมูล ได 3,540,000
กําหนด
ลดลงตามที่ตั้งไว จํานวน ประมูล วันที่
35,000.- บาท
5 ก.ค. 2549
เวลา 14.00 น.
ถึง 14.40 น.

5 ก.พ.
2550

คาใชจายโครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพฟน ฟู
ความรูอาสาสมัครสาธารณสุข มูลฐานชุมชนตําบล
ไผ (สํานักปลัด)
เพื่อจายเปน -จางเหมาจัดทําอาหารวาง
-จางเหมาเขียนปายพิธีเปดการอบรม
- จัดทําอาหาร
-จัดซื้อเอกสารการอบรม
หลักฐานการเบิกจายฏีกาแลขที่ 246/50 C 1896129

ตามขอบัญญัติป 2550
สํานักปลัด ประเภท
รายจายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ
ตั้งไว
80,000
เบิกครั้งนี้
38,000
คงเหลือ
42,000

ตกลงราคา

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
ผูรับจาง

เบิกงวดแรก บริษัทสาธิตสุรินทร กอสราง เปนผูประมูลราคาจางได
1,062,000 โดย นายกุลฉัตร ศรีสวัสดิ์
ผูเสนอราคา
1.บ.สาธิตสุรินทรกอสราง เสนอราคา 3,540,000.- บาท
2. หจก.ทาตูมสรรพกิจ 3,555,000.3. หจก.รัตนชาติกอสราง เสนอราคา
3,570,000.หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฏีกา 242/50 C. 1896124
(ระยะประกันชํารุดความบกพรอง 2 ป)
38,000 -จางเหมาจัดทําอาหารวาง โดย นายทองใส สีงาม
จํานวน 7,200 บาท
-จางเหมาเขียนปายพิธีเปดการอบรม โดย นายสวัสดิ์
ไกรแกว จํานวน 600 บาท
-จางเหมาจัดทําอาหาร โดย นายทองใส สีงาม จํานวน
27,000 บาท
-ซื้อเอกสารการอบรม โดยรานเอ็มพี เซอรวสิ โดย นาย
ภัทรกิจ พิลึกเรือง 1,800 บาท
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือน กุมภาพันธ 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.
ที่เบิกจาย

รายการ/โครงการ

วงเงิน/งบประมาณ

โดยวิธี

6 ก.พ.
2550

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (สํานักปลัด)
(18)คาใชจายโครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพและ
ฟนฟูความรูอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
ตําบลไผ
-คาจางเหมารถ

ตกลงราคา

7 ก.พ.
2550

คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ (สํานักปลัด)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน
(จานดาวเทียม) จํานวน 1 ชุด

13 ก.พ.
2550

คาวัสดุกอสราง (สํานักปลัด)
เพื่อจายเปนวัสดุกอสรางในสํานักงาน เชน ไม
เหล็ก สี

รายจายตามขอบัญญัติ 50
สํานักปลัด แผนงาน
สรางความเขมแข็ง
ตั้งไว
80,000
เบิกครั้งนี้
42,000
ยอดคงเหลือ
รายจายตามขอบัญญัติป
2550 สํานักปลัด
แผนงาน บริหารทั่วไป
ตั้งไว
20,000
เบิกครั้งนี้
5,300
ยอดคงเหลือ 14,700
รายจายตามขอบัญญัติ
ป 2550 สํานักปลัด
แผนงานบริหารทั่วไป
ตั้งไว
30,000
เบิกครั้งนี้
10,798
คงเหลือ
19,202

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
ผูรับจาง

42,000 หลักฐานการเบิกจายเลขที่ฏีกา 247/50
เลขที่เช็ค 1896130

5,300 รานชัยรักษเคหะภัณฑ โดยนายชัยวัฒน ไหลเจริญ
หลักฐานการเบิกจาย เลขที่เช็ค 1896133

10,795

รานบุญรอดวัสดุไมและเหล็ก
โดย
นางสาวผุสดี อําไพ
หลักฐานการเบิกจาย เลขที่เช็ค 1896134
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือน กุมภาพันธ 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.
13 ก.พ.
2550

13 ก.พ.
2550

13 ก.พ.
2550

รายการ/โครงการ

วงเงิน/งบประมาณ

รายจายตามขอบัญญัติ 50
สํานักปลัด แผนงาน
บริหารทั่วไป
ตั้งไว
30,000
เบิกจายแลว
3,000
เบิกครั้งนี้
5,472
ยอดคงเหลือ 21,528
รายจายตามขอบัญญัติ 50
คาวัสดุสํานักงาน (สวนการคลัง)
สวนการคลัง
เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน
กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ เพื่อใชในสวนการ แผนงาน บริหารทั่วไป
ตั้งไว
20,000
คลัง องคการบริหารสวนตําบลไผ
เบิกครั้งนี้
3,825
ยอดคงเหลือ 16,175
รายจายตามขอบัญญัติ 50
คาวัสดุสํานักงาน (สวนโยธา)
สวนการศึกษาฯแผนงาน
เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน
กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ ใชในสวนการศึกษา การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวน
ตั้งไว
10,000
ตําบลไผ
เบิกครั้งนี้
7,439
ยอดคงเหลือ 2,561
คาวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด)
เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน
กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ เพื่อใชในสํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบลไผ

โดยวิธี

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกผูรับจาง

ตกลงราคา

5,472

รานรวมวิทยา โดย นางสาริศา มุกดาอนันต
หลักฐานการเบิกจายเลขที่ฏีกา 251/50
เลขที่เช็ค 1896135

ตกลงราคา

3,825 รานรวมวิทยา โดย นางสาริศา มุกดาอนันต
หลักฐานการเบิกจายเลขที่ฏีกา 221/50
เลขที่เช็ค 1896135

ตกลงราคา

7,439 รานรวมวิทยา โดย นางสาริศา มุกดาอนันต
หลักฐานการเบิกจายเลขที่ฏีกา 221/50
เลขที่เช็ค 1896135
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือน กุมภาพันธ 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.

รายการ/โครงการ

13 ก.พ.
2550

โดยวิธี

รายจายตามขอบัญญัติ 50
สวนโยธา แผนงาน เคหะ ตกลงราคา
และชุมชน
ตั้งไว
10,000
เบิกครั้งนี้
3,633
ยอดคงเหลือ 6,367
รายจายตามขอบัญญัติ 50
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานยางชุม ม.8
ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 163 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม สวนโยธา แผนงาน เคหะ สอบราคา
ตามประกาศ
นอยกวา 652 ตรม. ลงหินคลุกไหลทางขางละ 0.50 ม. และชุมชน
ตั้งไว
317,700 ลว.16 พ.ย. 49
พรอมปายปชส. 1 ปาย อางอิงตามแบบ ท.1-01
เบิกครั้งนี้
316,000
ตามสัญญาจางเลขที่ 5/2550 ลว. 21 ธ.ค. 2549
คงเหลือ
1,700
เริ่มทํางาน 22 ธ.ค. 2549 สิ้นสุด 19 ก.พ. 2550
รายจายตามขอบัญญัติ 50 ตกลงราคา
คาจัดซื้อครุภณ
ั ฑ (สวนการศึกษา ศาสนาฯ)
เพื่อจัดซื้อเครือ่ งทําน้ําเย็น จํานวน 2 เครื่อง ขนาด 4 สวน การศึกษา ฯ
กอก ใหกับโรงเรียนบานนาอุดม และโรงเรียนบาน แผนงานการศึกษาฯ
ตั้งไว
40,000
สี่เหลี่ยม ตามฏีกาที่ 256/2550 เลขที่เช็ค 1896137
เบิกครั้งนี้
40,000

13 ก.พ. คาวัสดุสํานักงาน (สวนโยธา)
2550 เพือ่ จายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน
กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ เพื่อใชในสวนโยธา
องคการบริหารสวนตําบลไผ

13 ก.พ.
2550

วงเงิน/งบประมาณ

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกผูรับจาง

3,633 รานรวมวิทยา โดย นางสาริศา มุกดาอนันต
หลักฐานการเบิกจายเลขที่ฏีกา 254/50
เลขที่เช็ค 1896135

หจก.ธาตุสรรพกิจ โดย นายประภิญ พิศเพลิน
316,000
ผูเสนอราคา
1. หจก.ธาตุสรรพกิจ
เสนอราคา 316,000
2. หจก.พูนกิจรัตนะกอสราง
“
316,500
3. บ.สาธิตสุรินทรกอสราง จํากัด “
317,500
รานเอซียเครื่องเย็น
โดย
นายชัยยงค อิงพงษพันธ
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือน กุมภาพันธ 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.

รายการ/โครงการ

13 ก.พ. คาจางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธตําบล
2550 ปายขนาดใหญ ขนาดกวาง 2.40 ม. ยาว 4.80 ม.
จํานวน 1 แผน
ปายขนาดเล็ก ขนาดกวาง 1.20 ม. ยาว 2.40 ม.
จํานวน 14 แผน (ทั้ง 14 หมูบ าน) ตามสัญญาจาง
เลขที่ 10/50 ลว. 26 ม.ค. 2550
16 ก.พ. คาใชจายโครงการแขงขันกีฬา อบต.ไผคพั ครั้งที่ 7
2550 (สวนการศึกษา ฯ)
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาจัดทําสนาม
21 ก.พ.
2550

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สํานักปลัด)
-น้ํามันเบนซิล 380.- บาท
-น้ํามันดีเซล 5,500 .-บาท

วงเงิน/งบประมาณ
รายจายตามขอบัญญัติ 50
สวนโยธา แผนงาน เคหะ
และชุมชน
ตั้งไว
10,000
เบิกครั้งนี้
3,633
ยอดคงเหลือ 6,367
ตั้งไว
140,000
เบิกจายแลว
48,500
เบิกครั้งนี้
3,000
คงเหลือ
88,500
ตั้งไว
80,000
เบิกจายแลว 23,210
เบิกครั้งนี้
5,880
คงเหลือ
50,910

โดยวิธี

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกผูรับจาง

ตกลงราคา

3,633 จาก รานอารมอารต โดย นายโสภณ สันติภพ
หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฏีกา 257/50
เลขที่เช็ค 1896138

ตกลงราคา

3,000 จางเหมา นายธีระศักดิ์ ทรายเพชร จัดทําสนาม
หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฏีกา 258/2550
เลขที่เช็ค 1896139

ตกลงราคา

5,880 บริษัท รัตนสุรินทรปโตรเลียม โดย นางนิภาภรณ
ธรรมวงศ อางอิงถึงหลักฐานการเบิกจาย
ฏีกาเลขที่ 259/50 เลขที่เช็ค 1896140
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือน กุมภาพันธ 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.

รายการ/โครงการ

วงเงิน/งบประมาณ

โดยวิธี

26 ก.พ. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 3 บานชอง
2550 ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม
นอยกวา 600 ตรม. ลงหินคลุกไหลทางขางละ 0.50 ม.
อางอิงตามแบบ ท.1-01 ตามสัญญาจางเลขที่ 4/2550
ลว. 22 ธ.ค. 254 9
เริ่มทํางาน 22 ธ.ค. 2549
สิ้นสุดทํางาน 19 ก.พ. 2550

จายขาดเงินสะสม
ประเภท คมนาคม
ตั้งไว
291,000
เบิกครั้งนี้
289,000
ยอดคงเหลือ 2,000

21 ก.พ.
2550

จายขาดเงินสะสม
ประเภท รายจายเกีย่ วกับ ตกลงราคา
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจายหมวด
อื่น ๆ (2)
ตั้งไว
40,000
เบิกครั้งนี้
37,426
คงเหลือ
2,574

คาใชจายในการเกรดถนนภายในตําบล. เพื่อจายเปน
คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาเบี้ยเลี้ยง สําหรับเจาหนาที่ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ที่ออกไปปฏิบัติ
หนาที่ในการเกรดถนนภายในตําบลไผ
คาน้ํามันดีเซล ลิตรละ 23.10 บาท จํานวน 1,620.17
ลิตร เปนเงิน 37,426.- บาท

สอบราคา
ตามประกาศ
ลว. 21 ธ.ค.
49

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกผูรับจาง

หจก.ธาตุสรรพกิจ โดย นายประภิญ พิศเพลิน
289,000
ผูเสนอราคา
1. หจก.ธาตุสรรพกิจ
289,000
2. หจก.พูนกิจรัตนะกอสราง 290,000
3. บ.สาธิตสุรินทร กอสราง
290,500
4. หจก.จือฮะ กอสราง
290,900
หลักฐานการเบิกจาย ฏีกาเลขที่ 280/50
เลขที่เช็ค 18961421
37,426 บริษัท รัตนสุรินทรปโตรเลียม โดย นางนิภาภรณ
ธรรมวงศ อางอิงถึงหลักฐานการเบิกจาย ฏีกาเลขที่
259/50 เลขที่เช็ค 1896140
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือน กุมภาพันธ 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.

รายการ/โครงการ

26 ก.พ. จัดซื้อครุภัณฑ (สํานักปลัด) เพื่อจัดซื้อรถยนต
2550 บรรทุกน้ํา แบบมาตรฐานและอเนกประสงค ขนาด 6
ลอ เครื่องยนตดีเซลไมนอยกวา 6 สูบ 4 จังหวะ กําลัง
แรงมาไมนอยกวา 200 แรงมา น้ําหนักของรถรวม
น้ําหนักบรรทุก ไมต่ํากวา 12,000 กิโลกรัม น้ําหนัก
ชุดถังบรรจุน้ําสรางดวยเหล็กมาตรฐาน หนาไมนอย
กวา 3 มิลลิเมตร มีปริมาตรความจุไมนอยกวา 6,000
ลิตร ติดตั้งปมน้ําแรงดันไมนอยกวา 100 ปอนด ตอ
ตารางนิ้ว พรอมอุปกรณครบถวน จํานวน 1 คัน
สงมอบรถ 30 วัน สงมอบวันที่ 13 ก.พ. 2550
27 ก.พ. คาใชจายในการสนับสนุนเกษตรกรปลูกพืชบํารุงดิน
2550 และไถกลบตอซัง ( สํานักปลัด)เพื่อจายเปนคาใชจาย
ในการสนับสนุนใหแกเกษตรกรไถกลบตอซัง ไรละ
100 บาท จํานวน 1,000 ไร และสนับสนุนพืชบํารุง
ดินไรละ 4 กิโลกรัม จํานวน 4,000 กิโลกรัม
-เพื่อจัดซื้อเมล็ดถั่วพุมดํา จํานวน 4,000
กิโลกรัม ๆ ละ 25 บาท

วงเงิน/งบประมาณ
จายขาดเงินสะสม
ประเภท รถยนต
ตั้งไว
2,000,000
เบิกครั้งนี้ 1,998,760
ยอดคงเหลือ 1,240
หลักประกัน จากธ.กรุงศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขา
วงเวียนใหญ เลขที่
015/2550/00001/003 ลว. 12
ม.ค. 2550 จํานวน 99,938.ตามขัอบัญญัติ ป 50
สํานักปลัด หมวด คาใชสอย
ประเภท รายจายเกีย่ วกับการ
รับรองและพิธีการ
แผนงาน การเกษตร
ตั้งไว
200,000
เบิกครั้งนี้
100,000
คงเหลือ
100,000

โดยวิธี
สอบราคา
ตามประกาศ
ลว. 13 ธ.ค. 49

ตกลงราคา

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกผูรับจาง

1,998,760 บริษัทมนตธนาคาร แมชชีนเนอรี่ จํากัด โดย
นายเสถียร บุญสงา
ผูเสนอราคา
1. บ.ควอลิตี้ ทรัคส จํากัด
1,999,000
2. หจก.ปฐมพร มอเตอรเซลส 2,000,000
3. บ.มนตธนา แมชชีนเนอรี่ จํากัด 1,998,760
หลักฐานการเบิกจาย ฏีกาเลขที่ 281/50
เลขที่เช็ค 1896142
รานสุรินทรนานาสินพันธ
โดย
100,000
นางนิตยา สีพแู พน
หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฏีกา 282/2550
เลขที่เช็ค 1896143
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือน กุมภาพันธ 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.

รายการ/โครงการ

27 ก.พ. จัดซื้อวัสดุอุปกรณของเลนเด็ก (สวนการศึกษา ฯ)
2550 เพือ่ จายเปนคาวัสดุอุปกรณของเลนเด็ก 2 ศูนย ๆ ละ
20,000 บาท ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชอง และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานไผ

27 ก.พ.
2550

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สวนการศึกษา ศาสนาฯ)
เพื่อจายเปนคาวัสดุการศึกษา เชน สมุด หนังสือ
ดินสอ ปากกา เปนตน ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กบานชอง
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไผ

วงเงิน/งบประมาณ

โดยวิธี

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกผูรับจาง

รายจายตามขอบัญญัติป 50
สวนการศึกษา ฯ ประเภท คา
ใชสอย(คาวัสดุอุปกรฺณของ
เลนเด็ก) ตั้งไว
40,000
เบิกครั้งนี้
8,390
คงเหลือ
31,610
รายจายตามขอบัญญัติป 50
สวนการศึกษา ฯ ประเภท คา
ใชสอย(คาวัสดุอสํานักงาน)
ตั้งไว
10,000
เบิกจายแลว
7,439
เบิกครั้งนี้
2,500
คงเหลือ
61

ตกลงราคา

8,390 รานรวมวิทยา โดย นางสาริศา มุกดาอนันต
เพื่อจายวัสดุอปุ กรณของเลนเด็กใหกับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานไผ หมู 14
หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฏีกา 285/2550
เลขที่เช็ค 1896146

ตกลงราคา

8,390 รานรวมวิทยา โดย นางสาริศา มุกดาอนันต
เพื่อจายวัสดุสาํ นักงานใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานไผ หมู 14
หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฏีกา 286/2550
เลขที่เช็ค 1896146

- 30 -

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือน กุมภาพันธ 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.

รายการ/โครงการ

วงเงิน/งบประมาณ

โดยวิธี

27 ก.พ. (12) คาใชจายโครงการแขงขันกีฬา “อบต.สัมพันธ
2550 อําเภอรัตนบุรี ประจําป 2550” (สํานักปลัด)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬา เชน คาชุด
นักกีฬา คาจัดทําสนามแขงขัน คาอาหาร
-กางเกงกีฬา
-ถุงเทา
-กางเกงนักกีฬาวอลเลยบอล
-ถุงเทา
-คาสกรีน(ชื่อ อบต.)
-คาสกรีนเบอร

รายจายตามขอบัญญัติป 50
สํานักปลัด ประเภท คาใช
สอย
35,000
ตั้งไว
เบิกครั้งนี้
16,040
คงเหลือ
18,960

ตกลงราคา

27 ก.พ.
2550

รายจายตามขอบัญญัติป 50
สวนโยธา ประเภท คาวัสดุ
ตั้งไว
30,000
เบิกครั้งนี้
482
คงเหลือ
29,518

ตกลงราคา

คาวัสดุกอสราง (สวนโยธา) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
เครื่องมือวัดเวอรเนีย
หลักฐานการเบิกจาย ฏีกาที่ 292/2550
เลขที่เช็ค 1896148

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกผูรับจาง

8,390 ผูขาย รานรวมวิทยา โดย นางสาริศา มุกดา
อนันต เพื่อจายวัสดุอุปกรณของเลนเด็กใหกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานไผ หมู 14
หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฏีกา 285/2550
2,200
เลขที่เช็ค 1896146
1,900
8,215
1,300
500
575
1,350
482 ผูขาย รานบุญรอดวัสดุไมและเหล็ก โดย
นางสาวผุสดี อําไพ
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือน กุมภาพันธ 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.
ที่เบิกจาย
28 ก.พ.
2550

รายการ/โครงการ
จัดทําอาหารกลางวันศูนยบานชอง
หมูที่ 3 หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ เช็ค

ฏีกาเลขที่ 302 /50
28 ก.พ.
2550

จางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน บานไผ หมูท ี่ 14
จํานวนเด็ก 45 คน

28 ก.พ.
2550

จัดซื้อหนังสือพิมพ 15 ฉบับ (28 วัน)
14 หมูบานรวม 420 ฉบับ อบต. 1 ฉบับ
หลักฐานการเบิกจาย ตามฏีกาที่ 304/50
เลขที่เช็ค 8406151

วงเงิน/งบประมาณ
รายจายตามขอบัญญัติ 50
ตั้งไว
132,600
เบิกจายแลว 34,680
เบิกครั้งนี้
10,200
คงเหลือ
87,720
เงินอุดหนุน 32,100
เบิกครั้งนี้
9,000
คงเหลือ
23,100
รายจายตามขอบัญญัติ 50
ตั้งไว
43,800
เบิกจายแลว
14,760
เบิกครั้งนี้
3,360
คงเหลือ
25,680

โดยวิธี

ตกลงราคา
(จางเหมา)

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
ผูรับจาง
โดย นางพรทิพย สุขบท
10,200 บานเลขที 91 หมูที่ 3 บานชอง ตําบลไผ

นางจันทรสดี า นิลจันทร 64 หมู 2
9,000 หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฏีกา /50
เลขที่เช็ค 8406119
รานหอมมินมิ ารค
3,360
โดย
นายไกรสร เจริญรัตน
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือน กุมภาพันธ 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.
ที่เบิกจาย
28 ก.พ.
2550

28 ก.พ.
2550

รายการ/โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6
ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 69 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่
ไมนอยกวา 600 ตรม. ลงหินคลุก 0.50 ม. พรอม
ปายปชส. จํานวน 1 ปาย อางอิงตามแบบ ท.1-01
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
เริ่มทํางาน
5 ก.พ. 2550
สิ้นสุดทํางาน 11 มี. ค. 2550
สงมอบงาน 21 ก.พ. 2550
ระยะประกัน 2 ป
กอสรางทอเหลี่ยม บานไผ หมูที่ 14 ณ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กกอนวัยเรียนบานไผ หมูที่ 14 ขนาดกวาง
1.80x2.80 เมตร ยาว 6.00 ม. ขนาด 1 ชองทาง
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย ตาม
แบบเลขที่ ทลค. 020304
เริ่มทํางาน 11 ม.ค. 2550
สิ้นสุดทํางาน 24 ก.พ. 2550
สงมอบงาน 21 ก.พ. 2550

วงเงิน/งบประมาณ

จายขาดเงินสะสม
ประเภท คมนาคม
ตั้งไว
150,000
สอบราคาได 148,500
ตามสัญญาจางเลขที่ 14/50
ลว. 2 ก.พ. 2550
หลักฐานการเบิกจาย
ฏีกาเลขที่ 305/2550
รายจายตามขอบัญญัติป
2550 ประเภท ถนน
ตั้งไว
150,000
สอบราคาได
148,500
ลดลงที่ตั้งไว
1,500
ตามสัญญาจางเลขที่ 9/2550
ลว. 10 ม.ค. 2550
หลักฐานการเบิกจาย เลข
ที่ฏีกา 306/50 C. 189615

โดยวิธี

สอบราคา
ตามประกาศ
ลว. 13 ธ.ค.
2549

สอบราคา
ตามประกาศ
ลว. 13 ธ.ค.
2549

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
ผูรับจาง

หจก.ธาตุสรรพกิจ โดย
148,500
นายประภิญ พิศเพลิน
ผูเสนอราคา
1. หจก.บัวบานสรรพกิจ
149,000
2. หจก.พูนกิจรัตนะกอสราง 149,000
3. หจก.ธาตุสรรพกิจ
148,500
4. รานสินประเสริฐกอสราง
149,500
หลักประกันสัญญา เปนหนังสือค้ําจากธนาคาร
ทหารไทยจํากัด (มหาชน)
หจก.ธาตุสรรพกิจ โดย
ผูรับจาง
148,500
นายประภิญ พิศเพลิน
ผูเสนอราคา
1. หจก.บัวบานสรรพกิจ
154,000
2. หจก.พูนกิจรัตนะกอสราง 155,100
3. หจก.ธาตุสรรพกิจ
155,100
หลักประกันสัญญา เปนหนังสือค้ําจากธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เลขที่ 59370070711000
ผูรับจาง
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือน มีนาคม 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.
ที่เบิกจาย
6 มี.ค.
2550

9 มี.ค.
2550

รายการ/โครงการ

วงเงิน/งบประมาณ

คาใชจายโครงการอบรมปฏิบัติธรรมของ
ประชาชน (สวนการศึกษาฯ) เพื่อจายเปนคาใชจาย
ในการอบรมปฏิบัติธรรม ณ สวนปฏิบัตธิ รรมวัง
วิโมกขบานคอนสวรรค
เพื่อจายเปน -คาจัดทําอาหาร
-คาจัดทําน้ําปาณะ
หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฏีกา 314/2550
เลขที่เช็ค 1896155
จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจายเปนคาซื่อเครื่อง
ปริ้นเตอร ความเร็วในการพิมพขาว-ดํา 24 แผนตอ
นาที ความเร็วในการพิมพืสี 21 แผนตอนาที
ระบบหัวพิมพและหมึก แยกตลับตามสี รองรับการ
พิมพกระดาษขนาด เอ 6 ถึง เอ 3 พิมพ 2 หนา
อัตโนมัติ ชองใสกระดาษสูงสุด 150 แผน
หนวยความจํา 32 MB จํานวน 1 เครื่อง

รายจายตามขอบัญญัติ ป 50
ประเภท คาใชสอย (9)
คาใชจายโครงการอบรม
ปฏิบัติของประชาชนตําบล
ไผ (สวนการศึกษาฯ)
ตั้งไว
20,000
เบิกครั้งนี้
20,000
จายขาดเงินสะสม ประเภท
ครุภัณฑสาํ นักงาน
ตั้งไว
14,990
เบิกครั้งนี้
14,990

โดยวิธี

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
ผูรับจาง

20,000 จางเหมาจัดทําอาหาร โดย นางวิลันดา
สีสด จํานวนเงิน 9,000 บาท
-จางเหมาจัดทําน้ําปาณะ โดย นางลําพึง
หาผล จํานวนเงิน 8,000 บาท

14,990 ผูขาย

รานรวมวิทยา โดย
นางสาริศา มุกดาอนันต
หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฏีกา 315/2550
เลขที่เช็ค 1896156
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือน มีนาคม 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.
ที่เบิกจาย
9 มี.ค.
2550

9 มี.ค.
2550

รายการ/โครงการ

วงเงิน/งบประมาณ

โดยวิธี

รายจายตามขอบัญญัติป
ตกลงราคา
2550 ประเภท คาบํารุง
ซอมแซมครุภัณฑ
ตั้งไว
100,000
เบิกไว
11,970
เบิกครั้งนี้
4,800
คงเหลือ
78,880
กอสรางประปาหมูบาน (บาดาลขนาดใหญ) หมูที่ เงินอุดหนุนจังหวัด ประเภท ประมูลจางดวย
ระบบ
13 บานไผ กอสรางบาดาลขนาดใหญ ตามแบบ แหลงน้ํา
2,300,000 อิเล็คทรอนิกส
สํานักงานจัดหาน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา พรอมปาย 1 ตั้งไว
ประมูลจางได 2,285,000
ปาย แบงเปน 2 งวด ตามสัญญาจาง
ซอมแซมเครื่องปริ้นเตอร (สํานักปลัด)
จางเหมาคาซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร เปลี่ยน
จอภาพขนาด 17 นิ้ว รายละเอียดดังนี้
-หมายเลขเครื่อง 416-47-0014 ,416-47-0018,41647-0022, และ หมายเลขเครื่อง 416-47-0025
จํานวน 4 เครือ่ ง

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
ผูรับจาง

4,800

รานณัฐดอทคอม โดย
นายณัฐพงษ รัตนวงกต
หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฏีกา 316/2550
เลขที่เช็ค 1896157

2,285,000

ผูผานการคัดเลือกประมูลจางฯ
1. บ. สาธิตสุรินทรกอสราง
2. หจก. อุดมอุทุมพรกอสราง
3. หจก.ณัฐมลเอนจิเนียริ่ง
ผูรับจาง หจก.ณัฐมลเอนจิเนียริ่ง โดย
นายพลัย ปรมูปถัมป
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือน มีนาคม 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.
ที่เบิกจาย

รายการ/โครงการ

วงเงิน/งบประมาณ

โดยวิธี

12 มี.ค.
2550

ซอมแซมเครื่องปริ้นเตอร (สํานักปลัด)
จางเหมาคาซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร เปลี่ยน
จอภาพขนาด 17 นิ้ว รายละเอียดดังนี้
-หมายเลขเครื่อง 416-47-0014 ,416-47-0018,41647-0022, และ หมายเลขเครื่อง 416-47-0025
จํานวน 4 เครือ่ ง

ตกลงราคา

12 มี.ค.
2550

คาอาหารเสริม(นม) ศูนยบานไผ หมูที่ 14
นมยูเอชทีกลองละ 5.65 บาท จํานวน 467 กลอง
จํานวน 11 วัน

13 มี.ค.
2550

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สํานักปลัด)
-น้ํามันเบนซิล 9 ลิตร
-น้ํามันดีเซล 323 ลิตร
-น้ํามันเครื่อง 1 แกลลอน

รายจายตามขอบัญญัติป
2550 ประเภท คาบํารุง
ซอมแซมครุภัณฑ
ตั้งไว
100,000
เบิกไว
11,970
เบิกครั้งนี้
4,800
คงเหลือ
78,880
เงินนอกฯ (ยกมา) 34,554
เบิกครั้งนี้
2,638.55
เบิกจายแลว 19,904.95
คงเหลือ 12,010.50
ตั้งไว
80,000
เบิกจายแลว
29,090
เบิกครั้งนี้
8,270
คงเหลือ
42,640

กรณีพิเศษ

ตกลงราคา

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
ผูรับจาง

4,800 รานณัฐดอทคอม โดย
นายณัฐพงษ รัตนวงกต
หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฏีกา 316/2550
เลขที่เช็ค 1896157

2,638.55 ผูขาย สหกรณโคนมวังน้ําแย็น
โดย นายสิรินเทพ รวมพัฒนา

ผูขาย บริษัท รัตนสุรินทรปโตรเลียม โดย
8,270 นางนิภาภรณ ธรรมวงศ อางอิงถึง
หลักฐานการเบิกจาย
ฏีกาเลขที่ 259/50 เลขที่เช็ค 1896140
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือน มีนาคม 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.

รายการ/โครงการ

วงเงิน/งบประมาณ

14 มี.ค. กอสรางปรับปรุงโรงเก็บปุย อบต.ไผ
2550 ขนาดกวาง 7.00 ม. ยาว 18 ม. มีพื้นที่ใชสอยไมนอย
กวา 126 ตรม. พรอมทางเทารอบอาคาร ตามแบบ
เลขที่ ทลค. 020304 ตามสัญญาจางเลขที่ 9/50 ลว. 10
ม.ค. 2550
หลักประกันสัญญา เปนหนังสือค้ําจากธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) เลขที่ 5937007070712000
ลว. 10 ม.ค. 2550 (คิดเปนมูลคา 18,300 ระยะเวลา
ประกัน 2 ป)

จายขาดเงินสะสม
ประเภท อาคาร
ตั้งไว
368,000
สอบราคาได
148,500
ตามสัญญาจางเลขที่ 14/50 ลว.
2 ก.พ. 2550
หลักฐานการเบิกจาย
ฏีกาเลขที่ 324/2550
เลขที่เช็ค 1897245

16 มี.ค.
2550

จายขาดเงินสะสม
ประเภท คมนาคม
ตั้งไว
281,000
สอบราคาได
280,000
(ลดลง 1,000) ฏีกาที่ 329/50
เลขที่เช็ค 1897249

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนาวอง หมู 4
ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 130 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ ท.
1-01 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พรอม
ปายปชส. 1 ปาย ตามสัญญาจางเลขที่ 13/2550 ลว. 12
ก.พ. 2550 เริม่ งาน 5 ก.พ. 2550
สิ้นสุด 21 มี.ค. 2550 สงมอบงาน 13 มี.ค. 2550

โดยวิธี

สอบราคา
ตามประกาศ
ลว. 13 ธ.ค.
2549

สอบราคา
ตามประกาศ
ลว. 13 ธ.ค.
2549

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
ผูรับจาง

ผูรับจาง หจก.ศิริจีระชัย โดยนายสินชัย ศิริจีระชัย
148,500 ผูเสนอราคา
1. หจก.ศิริจีระชัย
366,000
2. หจก.ธาตุสรรพกิจ
367,000
3. รานเพชรรัตนวัสดุอุปกรณ 392,950
4. หจก.พูนกิจรัตนะกอสราง 400,000
เริ่มทํางาน 11 ม.ค. 2550
สิ้นสุดทํางาน 11 มี. ค. 2550
สงมอบงาน 8 มี.ค. 2550
ระยะประกัน 2 ป
280,000 ผูรับจาง หจก. ธาตุสรรพกิจ โดย นายประภิญ
พิศเพลิน
ผูเสนอราคา 1. หจก.บัวบานสรรพกิจ 285,000
2. หจก.ธาตุสรรพกิจ
280,000
3. หจก.พูนกิจรัตนะกอสราง 286,000

- 37 -

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือน มีนาคม 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.

รายการ/โครงการ

27 มี.ค. กอสรางถนนลาดยาง (ชนิดเคฟซีล) หมู 5 ถึง หมูที่ 7
2550 ตําบลไผ ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 1,622 ม. หนา 0.15 ม.
อางอิงตามแบบ ทช.4-4302/45 กรมทางหลวง
กระทรวงมหาดไทย 2547 (กรมสงเสริมฯ) ตามสัญญา
จางเลขที่ 22/49 ลว. 3 ส.ค. 2549
เริ่มทํางาน 3 ส.ค. 2549
สิ้นสุดทํางาน 29 ม.ค. 2550
แบงงานเปน 2 งวด รวม 120 วัน
(ระยะประกันชํารุดความบกพรอง 2 ป)

วงเงิน/งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ ป 2549
(เบิกตัดป) ประเภท ถนน
ตั้งไว
3,575,000
ประมูล ได 3,540,000
ลดลงตามที่ตั้งไว จํานวน
35,000.- บาท

เบิกจายงวด 2
31 มี.ค.
2550

คาใชจายในการจัดเวทีประชาคมตําบล (สํานักปลัด)
เพื่อจายเปนคาใชจาย คาวัสดุ-อุปกรณที่ใชในการ
ประชาคมหมูบ านทั้ง 14 หมูบาน

รายจายตามขอบัญญัติ ประเภท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ (6) แผนพัฒนาตําบล
ดานการเมืองการบริการ
ตั้งไว
30,000
เบิกครั้งนี้
758
เบิกจายแลว
9,000
คงเหลือ
20,242

โดยวิธี

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
ผูรับจาง

ประมูลจาง
เบิกงวด บริษัทสาธิตสุรินทร กอสราง เปนผูประมูลราคา
ดวยระบบอี
แรก จางได โดย นายกุลฉัตร ศรีสวัสดิ์
เล็คทรอนิกส 1,062,000
ผูเสนอราคา
กําหนด
1.บ.สาธิตสุรินทรกอสราง เสนอราคา 3,540,000.ประมูล วันที่
บาท
5 ก.ค. 2549
2. หจก.ทาตูมสรรพกิจ 3,555,000.เวลา 14.00 น.
3. หจก.รัตนชาติกอสราง เสนอราคา
ถึง 14.40 น.
3,570,000.หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฏีกา 331/50
เลขที่เช็ค 1896124
ตกลงราคา

758 ผูขาย รานรวมวิทยา โดย นางสาริศา มุกดาอนันต
หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฏีกา 362/2550 เลขที่เช็ค
1897254
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือน มีนาคม 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.

รายการ/โครงการ

30 มี.ค. คาใชจายชมรมผูสูงอายุ หมูที่ 11
2550
-เพื่อจัดซื้ออุปกรณดนตรี
-ซื้อเสื้อตราชมรม
ฏีกาที่ 371 เลขที่เช็ก 1897254
30 มี.ค. จัดซื้อหนังสือพิมพ 15 ฉบับ (31 วัน)
2550 14 หมูบานรวม 496 ฉบับ อบต.วันละ 1 ฉบับ
หลักฐานการเบิกจาย ตามฏีกาที่ 375/50
เลขที่เช็ค 1897254
30 มี.ค.
2550

วงเงิน/งบประมาณ

โดยวิธี

5,800 ตกลงราคา
3,200

รายจายตามขอบัญญัติ 50
ตั้งไว
43,800
เบิกจายแลว
18,120
เบิกครั้งนี้
3,720
คงเหลือ
21,960
คาใชจายโครงการกีฬา“อบต.สัมพันธอําเภอรัตนบุร”ี รายจายตามขอบัญญัติ 50
(สํานักปลัด) แผนงานสราง
หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฏีกา 376/2550
ความเขมแขงของชุมชน
เลขที่เช็ค 1897254
ตั้งไว
35,000
เบิกจายแลว
26,040
เบิกครั้งนี้
8,960
คงเหลือ
-

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
ผูรับจาง

9,000 ผูขาย รานทองทศ
ผูขาย รานกกเฮง

ตกลงราคา

ผูขาย รานหอมมินิมารค โดย นายไกรสร เจริญ
3,720 รัตน

ตกลงราคา

8,960
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือน มีนาคม 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.

รายการ/โครงการ

วงเงิน/งบประมาณ

รายจายตามขอบัญญัติ ป 50
ตั้งไว
140,000
เบิกจายแลว
51,500
เบิกครั้งนี้
88,500
คงเหลือ
30 มี.ค. จัดทําอาหารกลางวันศูนยบานชอง
รายจายตามขอบัญญัติ 50
2550 หมูที่ 3 หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ เช็ค 1897255 ตั้งไว
132,600
เบิกจายแลว
44,880
ฏีกาเลขที่ 378 /50
เบิกครั้งนี้
9,690
คงเหลือ
78,030
เงินอุดหนุน
34,554
30 มี.ค. จางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน บานไผ หมูท ี่ 14
เบิกจายแลว
9,000
2550 จํานวนเด็ก 45 คน
เบิกครั้งนี้
9,450
คงเหลือ
13,650
30 มี.ค.
2550

คาใชจายโครงการแขงขันกีฬา อบต.ไผคพั ครั้งที่ 7
(สวนการศึกษา ฯ)

โดยวิธี
ตกลงราคา

ตกลงราคา
(จางเหมา)

ตกลงราคา

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
ผูรับจาง

88,500 หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฏีกา 375/2550
เลขที่เช็ค 1897254

ผูรับจาง โดย นางพรทิพย สุขบท
9,690 บานเลขที 91 หมูที่ 3 บานชอง ตําบลไผ

ผูรับจาง นางจันทรสีดา นิลจันทร 64 หมู 2
9,000 หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฏีกา 379 /50
เลขที่เช็ค 1897256
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือน มีนาคม 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.

รายการ/โครงการ

30 มี.ค. คาซื้อเครื่องพอคเก็ตพีซี (สํานักปลัด)
2550
-เพือ่ จัดซื้อเครื่องพอคเก็ตพีซี จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ
18,000 บาท ใชในการบันทึกขอมูลความจําเปน
พื้นฐาน จปฐ. ในระดับหมูบา นของตําบลไผ

วงเงิน/งบประมาณ
รายจายตามขอบัญญัติ ป 50
(สํานักปลัด) หมวด ครุภัณฑ
แผนงานบริหารทั่วไป
ตั้งไว
54,000
เบิกครั้งนี้
54,500
คงเหลือ
-

โดยวิธี
ตกลงราคา

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
ผูรับจาง

54,500 ผูขาย หจก.สหะกลโอเอ โดย นายสุภัฃฃพัตรชัย
เตียวเจริญโสภา
หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฏีกา 380/2550
เลขที่เช็ค 1897257
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือน เมษายน 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.

รายการ/โครงการ

วงเงิน/งบประมาณ

โดยวิธี

2 เม.ย.
2550

กอสรางประปาหมูบาน (บาดาลขนาดใหญ) หมูที่ 3
บานชอง ตามแบบสํานักงานจัดหาน้ํา กรมทรัพยากร
น้ํา พรอมปาย 1 ปาย แบงเปน 2 งวด ตามสัญญาจาง
เลขที่ 29/2550 ลว. 31 ส.ค. 2550
เริ่มทํางาน 5 ก.ย. 2549
สิ้นสุด 3 มี.ค. 2550
โครงการลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานตป 2550

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ตั้งไว
2,300,000
ประมูลราคาได 2,260,000

ประมูลจางดวย
ระบบอีเลคทรอ
นิกส

6 เม.ย.
2550
12 เม.ย.
2550

จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ทั้ง 6 โรง (สวนการศึกษา)
นมพาสเจอรไรท จํานวน 43,260 ถุง ราคาถุงละ 4.40
บาท (จํานวน 60 วัน) ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 1/2550
ลว. 31 ต.ค. 2549 สงตั้งแตวนั ที่ 1 พ.ย. 2549
ฏีกาที่ 392/50 เลขที่เช็ค 1897263

ตั้งไว
เงินอุดหนุนย/ม
ตั้งจาย
แตเบิกเพียง
คงเหลือ

ตกลงราคา
207,60
190,608
190,344
17,256

กรณีพิเศษ

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
ผูรับจาง

2,260,000 ผูรับจาง บริษทั สาธิตสุรินทรกอสราง
จํากัด โดย นายประทีป แววดี
หลักค้ําประกัน เปนหนังสือจากธนาคาร
กรุงเทพ เลขที่ 301/0210063125 ลงวันที่
31 ส.ค. 2549 คิดเปนมูลคา 114,250 บาท
ระยะประกันความชํารุดบกพรอง 2 ป
17,150 อางอิงตามหลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฏีกา
388/2550 เลขที่เช็ค 1897262
190,344 ผูขาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร
ดําเนินการจัดสงตั้งแตวันที่ 1 พ.ย. 2549
ถึง วันที่ 29 ม.ค. 2550
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือน เมษายน 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.
12 เม.ย.
2550

รายการ/โครงการ

จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ทั้ง 2 ศูนย (กรมศาสนา)
นมพาสเจอรไรท จํานวน 51,000 ถุง ราคาถุงละ 4.40
บาท (จํานวน 60 วัน) ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 2/2550
ลว. 31 ต.ค. 2549 สงตั้งแตวนั ที่ 1 พ.ย. 2549
ฏีกาเลขที่ 393/50 เลขที่เช็ค 1897263
บานคอนสวรรค เด็ก 43 คนจํานวน 2,580 ถุง (60 วัน)
บานนาอุดม เด็ก 42 คน จํานวน 2,520 ถุง (60 วัน)
12 เม.ย. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สํานักปลัด)
2550
-น้ํามันเบนซิล 400 บาท
-น้ํามันดีเซล 9,500 บาท
-น้ํามันเครื่อง 425 บาท
12 เม.ย. คาใชจายในการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพืน้ ฐาน
2550 (จปฐ.) (สํานักปลัด)
-ดําเนินการจัดเก็บขอมูลบันทึก 1,578 เลม ๆ ละ 3
บาท 4,734 ดําเนินการจางเหมาบุคคลภายนอกในการ
จัดเก็บ (จปฐ.) จํานวน 1,578 เลม ๆ ละ 5 บาท เปน
เงิน 7,890 บาท รวมเปนเงิน 12,624 บาท

วงเงิน/งบประมาณ
เงินอุดหนุนย/ม
ตั้งจาย
แตเบิกเพียง
คงเหลือ

25,800
22,440
22,440
3,360

ตั้งไว
80,000
เบิกจายแลว
37,360
เบิกครั้งนี้
10,325
คงเหลือ
32,315
รายจายตามขอบัญญัติ ป 2550
คาใชสอย ประเภท รายจาย
เกี่ยวกับการปฏิบติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่น ๆ ตั้งไว
20,000
เบิกครั้งนี้
12,624
คงเหลือ
7,376

โดยวิธี
กรณีพิเศษ

ตกลงราคา

ตกลงราคา
หลักฐานการ
เบิกจาย เลขที่
396/2550 เลขที่
เช็ค 1897266

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
ผูรับจาง

22,440 ผูขาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร
ดําเนินการจัดสงตั้งแตวันที่ 1 พ.ย. 2549
ถึง วันที่ 29 ม.ค. 2550

ผูขาย บริษัท รัตนสุรินทรปโตรเลียม โดย
10,325 นางนิภาภรณ ธรรมวงศ อางอิงถึง
หลักฐานการเบิกจาย
ฏีกาเลขที่ 259/50 เลขที่เช็ค 1896140
12,624 ผูรับจาง นางพรทิพย สุขบท
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือน เมษายน 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.

รายการ/โครงการ

วงเงิน/งบประมาณ

โดยวิธี

รายจายตามขอบัญญัติป 2550
ตกลงราคา
สํานักปลัด ประเภทคาวัสดุ
ตั้งไว
50,000
เบิกครั้งนี้
4,500
คงเหลือ
45,500
18 เม.ย. กอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณองคการ
จายขาดเงินสะสม ประเภท
สอบราคา
2550 บริหารสวนตําบลไผ มีพนื้ ทีค่ อนกรีตไมนอ ยกวา 128 คมนาคม ตั้งไว
54,500
หลักฐานการ
53,500
เบิกจาย เลขที่
ตรม. หนา 0.10 เมตร อางอิงตามแบบองคการบริหาร สอบราคาได
ตามประกาศสอบ ลว. 13 ธ.ค. 399/50 เลขที่เช็ค
สวนตําบลไผ ตามสัญญาจางเลขที่ 11/2550 ลว. 2
2549 หลักประกันสัญญา(1ป)
1897269
ก.พ. 2550 เริ่มทํางาน 5 ก. พ. 2550
เงินสดจํานวน 2,675 บาท
สิ้นสุด 21 มี. ค. 2550
สอบราคา
18 เม.ย. กอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมูที่ 14 มี จายขาดเงินสะสม ประเภท
29,000
หลักฐานการ
2550 พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 93 ตรม. หนา 0.10 เมตร คมนาคม ตั้งไว
สอบราคาได
28,500
เบิกจาย เลขที่
อางอิงตามแบบองคการบริหารสวนตําบลไผ ตาม
ตามประกาศสอบ ลว. 13 ธ.ค. 400/50 เลขที่เช็ค
สัญญาจางเลขที่ 11/2550 ลว. 2 ก.พ. 2550
2549 หลักประกันสัญญา(1ป)
1897269
เริ่มทํางาน 5 ก. พ. 2550
เงินสดจํานวน 1,425 บาท
สิ้นสุด 21 มี. ค. 2550
12 เม.ย.
2550

คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร (สํานักปลัด)
เพื่อจายเปนคาจางเหมาจัดทําปาย จัดทํารูปพระบรม
ฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมิพลอ
ดุลยเดช พรอมธง 2 ขาง ขนาด 2.40x1.20 ซ.ม.

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
ผูรับจาง

4,500 ผูรับจาง รานอารมอารต โดย นายโสภณ
สันติภพ
หลักฐานการเบิกจายเลขที่ฏีกา 397/2550
เลขที่เช็ค 1897267
53,500 ผูรับจาง หจก.ธาตุสรรพกิจ โดย นาย
ประภิญ พิศเพลิน
ผูเสนอราคา
1. หจก.ธาตุสรรพกิจ
53,500
2. หจก.พูนกิจรัตนะกอสราง 54,000
3. รานสินประเสริฐกอสราง 54,000
53,500 ผูรับจาง หจก.ธาตุสรรพกิจ โดย
นายประภิญ พิศเพลิน
ผูเสนอราคา
1. หจก.ธาตุสรรพกิจ
28,500
2. หจก.พูนกิจรัตนะกอสราง 29,000
3. หจก.ณัฐมลเอ็นจิเนียริ่ง 29,000
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือน เมษายน 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.
26 เม.ย.
2550

26 เม.ย.
2550

รายการ/โครงการ

วงเงิน/งบประมาณ

รายจายตามขอบัญญัติป 2550
สํานักปลัด ประเภทรายจาย
เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ตั้งไว
50,000
เบิกจายแลว
15,750
เบิกครั้งนี้
16,000
คงเหลือ
18,250
รายจายตามขอบัญญัติป 2550
คาใชจายตามโครงการปองกันโรคไขเลือดออก
สํานักปลัด ประเภทรายจาย
ดําเนินการจัดซื้อทราย ที่มีฟอส จํานวน 14 ถังๆ ละ
4,500 บาท จํานวน 63,000 บาท และน้ํายาพนหมอก เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
150,000
ควันจํานวน 28 ขวด ๆ ละ 1,100 บาทเปนเงิน30,800.- ตั้งไว
เบิกจายแลว
1,801.60
เบิกครั้งนี้
93,800
ยอดคงเหลือ
54,398.40
คาใชจายตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาลสงกรานต ป 2550 (สํานักปลัด)
-ดําเนินการจัดทําปายปองกันอุบัติเหตุ ขนาดกวาง
2.40 เมตร ยาว 1.20 เมตร เสา 2 ½ นิ้ว สูง 3.00เมตร
พรอมหัวบัว 2 ขาง จํานวน 4 ปาย

โดยวิธี

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
ผูรับจาง

ตกลงราคา

16,000 ผูรับจาง รานอารมอารต โดย นายโสภณ
สันติภพ
หลักฐานการเบิกจายเลขที่ฏีกา 420/2550
เลขที่เช็ค 1897270

ตกลงราคา

93,800 ผูขาย รานเอโปรดักซ ซัพพลายด โดย นาย
เอกชัย สถิตอุตสาหกร
หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฏีกา 421/2550
เลขที่เช็ค 1897271
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือน เมษายน 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.

รายการ/โครงการ

30 เม.ย.
2550

จัดซื้อหนังสือพิมพ 15 ฉบับ (30 วัน)
14 หมูบาน และอบต. 1 ฉบับ รวม 480 ฉบับ
หลักฐานการเบิกจาย ตามฏีกาที่ 431/50
เลขที่เช็ค 1897272

30 เม.ย.
2550

จางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน บานไผ หมูท ี่ 14
จํานวนเด็ก 45 คน

วงเงิน/งบประมาณ
รายจายตามขอบัญญัติ 2550
ตั้งไว
43,800
เบิกจายแลว
21,840
เบิกครั้งนี้
3,600
คงเหลือ
18,360
เงินอุดหนุน
117,000
เบิกจายแลว
18,450
เบิกครั้งนี้
8,100
คงเหลือ
90,450

โดยวิธี

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
ผูรับจาง

ผูขาย รานหอมมินิมารค โดย นายไกรสร
3,600 เจริญรัตน

ผูรับจาง นางจันทรสีดา นิลจันทร 64
8,100 หมู 2
หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฏีกา 444 /50
เลขที่เช็ค 1897273
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือน พฤษภาคม 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.
2 พ.ค.
2550

14 พ.ค.
2550

รายการ/โครงการ

วงเงิน/งบประมาณ

รายจายตามขอบัญญัติ 2550
สํานักปลัด (คาใชสอย)
ประเภท รายจายเกีย่ วกับการ
รับรองและพิธีการ
ตั้งไว
30,000
เบิกจายแลว
9,758
เบิกครั้งนี้
10,000
คงเหลือ
10,242
จายขาดเงินสะสมป 50
คาใชจายในการจัดทําเว็บไซค องคการบริหารสวน
ตําบลไผ เพื่อจายเปนคาจางในการจัดทําเว็บไซคของ ประเภท รายจายเกีย่ วกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
องคการบริหารสวนตําบลไผ จํานวน 1 ชุด เพื่อ
รายจายหมวดอื่น ๆ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร และการบริหาร
18,800
กิจกรรมตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลไผ อยู ตั้งไว
เบิกครั้งนี้
14,312
ในแผนพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
คงเหลือ
4,488

คาใชจายในการจัดเวทีประชาคม เพื่อจายเปนคาจัด
เวทีประชาคมตําบล เชน คาวัสดุ คาอาหาร คา
เครื่องดื่ม
หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฏีกา 445/2550
เลขที่เช็ค 1897274

โดยวิธี

ตกลงราคา

ตกลงราคา
(ตกลงจาง)

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
ผูรับจาง

10,000

144,312 ผูรับจาง นายประหยัด พุดจีบ
หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฏีกา 448/2550
เลขที่เช็ค 1897276
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือน พฤษภาคม 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.

รายการ/โครงการ

14 พ.ค. จัดซื้อเครื่องพนสารเคมีชนิดหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง
2550 เพือ่ ใชสําหรับกําจัดยุง แมลงวัน แมลงนําโรค เชื้อรา เชื้อ
โรค ไวรัส และแบททีเรีย
คุณสมบัติตัวเครื่อง น้ําหนัก 7.9 กิโลกรัม ถังบรรจุน้ํายาเคมี
ทําดวยเหล็กปลอดสนิมความจุ 6.5 ลิตร หองเผาไหม/กําลัง
ที่ออก 18.7 กิโลวัตต หรือ 25.4 แรงมา อัตราการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิง 2 ลิตรตอชั่วโมง
14 พ.ค. คาซอมแซมเครื่องปริ้นเตอร
2550 -เปลี่ยนแผนฟลมเครื่องปริ้นเตอร รุน HP LASERJER
หมายเลขเครื่อง 416-49-0033 จํานวน 1 ชุด(สํานักปลัด)
-เปลี่ยนแผนฟลมเครื่องปริ้นเตอร รุน HP LASERJER
หมายเลขเครื่อง416-49-0034จํานวน 1 ชุด(สวนการคลัง)
-เปลี่ยนตัวดึงกระดาษ เครื่องปริ้นเตอร รุน sumsung ML
หมายเลขเครื่อง 416-47-0003 จํานวน 1 ชุด (สวนโยธา)

วงเงิน/งบประมาณ

โดยวิธี

จายขาดเงินสะสม ป 2550
ประเภท ครุภณ
ั ฑสํานักงาน
ตั้งไว
72,000
เบิกครั้งนี้ 72,000
คงเหลือ
-

ตกลงราคา

รายจายตามขอบัญญัติ ป 50
สํานักปลัด ประเภท คาบํารุง
ซอมแซมครุภัณฑ
ตั้งไว
100,000
เบิกจายแลว 16,770
เบิกครั้งนี้
5,200
ยอดคงเหลือ 73,680

ตกลงราคา
(ตกลงจาง)

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
ผูรับจาง

72,000 รานพรรณพฤกษา โดย นายเอกชัย สถิติ
ตามทองตลาดป อุตสาหกร
2550
หลักฐานการเบิกจายเงิน เลขที่ฏีกา
450/2550 เลขที่เช็ค 1897278

5,200 รานณัฐดอทคอม โดย นายณัฐพงษ
รัตนวงกต (อ.รัตนบุรี)
หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฏีกา 449/2550
เลขที่เช็ค 1897277
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือน พฤษภาคม 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.

รายการ/โครงการ

14 พ.ค. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 บานคอน
2550 สวรรค ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 500 ม. หนา 0.15 เมตร สูง
โดยเฉลี่ย 1.00 ม. มีปริมาตรดินไมนอยกวา 2,750 ลบ.ม.
พรอมเกรดปรับแตงผิวจราจรใหเรียบรอยตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลไผ ตามสัญญาจางเลขที่ 18/2550 ลว. 23
เม.ย. 2550
15 พ.ค. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 บานคอน
2550 สวรรค ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 165 ม. หนา 0.15 เมตร
มีพื้นที่ไมนอยกวา 495 ตรม. ลงหินคลุกไหลทางขางละ
0.50 เมตร ตามแบบ คพต.ถ. 02 กรมการปกครอง พรอม
เกรดปรับแตงผิวจราจรใหเรียบรอย ตามสัญญาจางเลขที่
15/2550 ลว. 12 ก.พ. 2550
22 พ.ค. จัดซื้อวัสดุการศึกษา (สวนการศึกษา ศาสนา และ
2550 วัฒนธรรม) เพือ่ ซื้อวัสดุการศึกษาใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กอนวัยเรียน บานไผ หมูที่ 14

วงเงิน/งบประมาณ

โดยวิธี

รายจายตามขอบัญญัติป 2550
สวนโยธา แผนงานเคหะและ
ชุมชน ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ตั้งไว
85,600
สอบราคาได 85,000
1,000
ลดลง
รายจายตามขอบัญญัติป 2550
สวนโยธา แผนงานเคหะและ
ชุมชน ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ตั้งไว
242,500
สอบราคาได 241,500
ลดลง
2,117
รายจายตามขอบัญญัติป 2550
สวนการศึกษาฯ
ตั้งไว
20,000
เบิกครั้งนี้
4,551
คงเหลือ
15,449

สอบราคา

สอบราคา

ตกลงราคา

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
ผูรับจาง

85,000 ผูรับจาง หจก.ธาตุสรรพกิจ โดย
นายประภิญ พิศเพลิน
ผูเสนอราคา1. รานแสงเพ็ชรกอสราง
2. หจก.ธาตุสรรพกิจ
3. หจก.พูนกิจรัตนะกอสราง
หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฏีกา 451/2550
241,500 ผูรับจาง หจก.ธาตุสรรพกิจ โดย
นายประภิญ พิศเพลิน
ผูเสนอราคา1. หจก.สุรินทรเกิดกิจ
2. หจก.ณัฐมลเอ็นจิเนียริ่ง
3. หจก.พูนกิจรัตนะกอสราง
หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฏีกา 452/2550
4,551 ผูขาย รานรวมวิทยา โดย นางสาริศา มุกดา
อนันต
หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฏีกา 456/2550
เลขที่เช็ค 1897279

49

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือน พฤษภาคม 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.

รายการ/โครงการ

22 พ.ค. จัดซื้อวัสดุอุปกรณของเลนเด็กบานไผ และบานชอง
2550 เพือ่ จายเปนคาวัสดุอุปกรณของเลนเด็ก 2 ศูนย ๆ ละ 20,000
บาท
-ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กบานชอง 7,829 บาท
-ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กบานไผ 5,264 บาท
22 พ.ค. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (สํานักปลัด)
2550 -เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสกเก็ต
หมึกเครื่องปริน้ เตอร และอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร
ในสวนสํานักปลัด
22 พ.ค. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (สวนการคลัง)
2550 -เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสกเก็ต
หมึกเครื่องปริน้ เตอร และอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร
ในสวนการคลัง
22 พ.ค. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (สวนโยธา)
2550 -เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสกเก็ต
หมึกเครื่องปริน้ เตอร และอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร
ในสวนโยธา

วงเงิน/งบประมาณ

โดยวิธี

รายจายตามขอบัญญัติป 2550
สวนการศึกษา ฯ แผนงาน
การศึกษา ตั้งจายจากเงิน
รายได ตั้งไว
40,000
เบิกครั้งนี้ 13,093
รายจายตามขอบัญญัติป 50
ตั้งไว
50,000
เบิกครั้งนี้
6,600
ยอดคงเหลือ
43,400
รายจายตามขอบัญญัติป 50
ตั้งไว
20,000
เบิกครั้งนี้
11,585
ยอดคงหลือ
8,415
รายจายตามขอบัญญัติป 50
ตั้งไว
10,000
เบิกครั้งนี้
8,500
ยอดคงเหลือ
1,500

สอบราคา

85,000 ผูขาย รานรวมวิทยา โดย นางสาริศา มุกดา
อนันต
หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฏีกา 455/2550
เลขที่เช็ค 1897292

ตกลงราคา

6,600 ผูขาย รานรวมวิทยา โดย นางสาริศา มุกดา
อนันต
หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฏีกา 457/2550
เลขที่เช็ค 1897292
11,585 ผูขาย รานรวมวิทยา โดย นางสาริศา มุกดา
อนันต
หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฏีกา 458/2550
เลขที่เช็ค 1897292
8.500 ผูขาย รานรวมวิทยา โดย นางสาริศา มุกดา
อนันต
หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฏีกา 459/2550
เลขที่เช็ค 1897292

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
ผูรับจาง

50

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือน พฤษภาคม 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.

รายการ/โครงการ

วงเงิน/งบประมาณ

โดยวิธี

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
ผูรับจาง

22 พ.ค. จัดซื้อวัสดุอุปกรณของเลนศูนยบานคอนสวรรค
เงินอุดหนุน
2550 (กรมศาสนา)
เบิกครั้งนี้
เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณของเลนเด็ก ศูนยวัดศรีลาวรรณ คงเหลือ
บานคอนสวรรค

4,400
2,513
1,887

ตกลงราคา

2,513 ผูขาย รานรวมวิทยา โดย นางสาริศา
มุกดาอนันต
หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฏีกา 460/2550
เลขที่เช็ค 1897292

22 พ.ค. จัดซื้อวัสดุอุปกรณของเลนศูนยบานนาอุดม (กรมศาสนา) เงินอุดหนุน
2550 เพือ่ จายเปนคาวัสดุอุปกรณของเลนเด็ก ศูนยวัดบําเพ็ญ
เบิกครั้งนี้
ยอดคงเหลือ
ธรรม บานนาอุดม

4,200
2,998
1,202

ตกลงราคา

2,998 ผูขาย รานรวมวิทยา โดย นางสาริศา
มุกดาอนันต
หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฏีกา 461/2550
เลขที่เช็ค 1897292

22 พ.ค.
2550

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สํานักปลัด)
-น้ํามันเบนซิล 11 ลิตร
-น้ํามันดีเซล 397 ลิตร

28 พ.ค.
2550

คาใชจายเสริมสรางศักยภาพเยาวชนตําบลไผ
(สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) เพื่อจายเปนคา
อบรมใหความรูแกเยาวชน สนับสนุนกิจกรรมเพื่อชุมชน
เสริมสรางศักยภาพและคุณธรรมเยาวชนตําบลไผ

ตั้งไว
80,000
เบิกจายแลว
47,685
เบิกครั้งนี้
10,420
คงเหลือ
21,895
รายจายตามขอบัญญัติ 2550
สํานักปลัด (คาใชสอย)
ตั้งไว
30,000
เบิกจายแลว
1,500
เบิกครั้งนี้
28,500
คงเหลือ
-

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ผูขาย บริษัท รัตนสุรินทรปโตรเลียม โดย
10,420 นางนิภาภรณ ธรรมวงศ อางอิงถึง
หลักฐานการเบิกจาย
ฏีกาเลขที่ 462/50 เลขที่เช็ค 1897293
หลักฐานการเบิกจาย ฏีกาเลขที่ 485/2550
28,500 เลขที่เช็ค 18972294
(สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
ดําเนินการจัดทําอาหาร จัดทําอาหารวาง
โดย นายประยงค สวางผุย

51

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือน พฤษภาคม 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.

รายการ/โครงการ

วงเงิน/งบประมาณ

29 พ.ค.
2550

คาใชจายในการจัดเวทีประชาคมตําบล (สํานักปลัด)
ประเภท รายจายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจายเปนคาจัดเวทีประชาคมตําบล เชน คาวัสดุ คาอาหาร
คาเครื่องดื่ม ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน อยูในแผนพัฒนาตําบลดานการเมืองการบริการ

30 พ.ค.
2550

จัดซื้อหนังสือพิมพ 15 ฉบับ (31 วัน)
14 หมูบาน และอบต. 1 ฉบับ รวม 465 ฉบับ
หลักฐานการเบิกจาย ตามฏีกาที่ 492/50
เลขที่เช็ค 1897296

รายจายตามขอบัญญัติ 2550
สํานักปลัด (คาใชสอย)
ตั้งไว
30,000
เบิกจายแลว
19,758
เบิกครั้งนี้
5,000
คงเหลือ
5,242
รายจายตามขอบัญญัติ 2550
ตั้งไว
43,800
เบิกจายแลว
25,440
เบิกครั้งนี้
3,720
คงเหลือ
14,640
รายจายตามขอบัญญัติ ป 50
สํานักปลัด ประเภท คาบํารุง
ซอมแซมครุภัณฑ
ตั้งไว
100,000
เบิกจายแลว 21,970
เบิกครั้งนี้
340
ยอดคงเหลือ
73,340

30 พ.ค.
2550

คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ (สํานักปลัด)
-คาซอมแซมรถยนต (ฮอลลําโพง 3 ตัว) รถยนตบรรทุก
ขยาด 2 ตัน 4 ลอ (บรรทุกฟอรด) บฉ 2228

โดยวิธี

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
ผูรับจาง

ตกลงราคา

หลักฐานการเบิกจาย ฏีกาเลขที่ 486/2550
5,000 เลขที่เช็ค 18972295

ตกลงราคา

ผูขาย รานหอมมินิมารค โดย นายไกรสร
3,720 เจริญรัตน

ตกลงราคา
(ตกลงจาง)

340 ผูรับจาง นายอานนท ดอนนนท
หลักฐานการเบิกจาย ฏีกาเลขที่ 496/2550
เลขที่เช็ค 18972296

52

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือน พฤษภาคม 2550
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วดป.
30 พ.ค.
2550

30 พ.ค.
2550

30 พ.ค.
2550

รายการ/โครงการ
คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ (สํานักปลัด)
-คาซอมแซมเครื่องปริ้นเตอร รุน HP Laserjet 1200
หมายเลขเครื่อง 416-47-0005(ศูนยอาคารคอมพิวเตอร)

จางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน บานไผ หมูท ี่ 14
จํานวนเด็ก 45 คน

จัดทําอาหารกลางวันศูนยบานชอง
หมูที่ 3 หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ เช็ค 1897296

ฏีกาเลขที่ 509 /50

วงเงิน/งบประมาณ

โดยวิธี

รายจายตามขอบัญญัติ ป 50
สํานักปลัด ประเภท คาบํารุง
ซอมแซมครุภัณฑ
ตั้งไว
100,000
เบิกจายแลว 22,310
เบิกครั้งนี้
1,250
ยอดคงเหลือ
72,090
เงินอุดหนุน
117,000
เบิกจายแลว
26,550
เบิกครั้งนี้
5,500
คงเหลือ
80,900
รายจายตามขอบัญญัติ 50
ตั้งไว
132,600
เบิกจายแลว
54,570
เบิกครั้งนี้
4,950
คงเหลือ
73,080

ตกลงราคา
(ตกลงจาง)

ตกลงราคา

ตกลงราคา
(จางเหมา)

ราคา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
ผูรับจาง

1,250 ผูรับจาง รานณัฐดอทคอม
หลักฐานการเบิกจาย ฏีกาเลขที่
497/2550
เลขที่เช็ค 18972296
ใบสั่งจาง เลขที่ 86/50 ลว. 22 พ.ค.
2550
ผูรับจาง นางจันทรสีดา นิลจันทร
5,500 ที่อยู 64 หมู 2
หลักฐานการเบิกจาย เลขที่ฏีกา 444 /50
เลขที่เช็ค 1897273

ผูรับจาง โดย นางพรทิพย สุขบท
4,950 บานเลขที 91 หมูที่ 3 บานชอง
ตําบลไผ

