สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘
องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร

ลําดับที่
๑

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน/งบประมาณ
ราคากลาง
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน ๔๖๑,๑๐๐ บาท
บานสี่เหลี่ยม (ยางนอย) หมู ๖ ขนาดกวาง ๕ เมตร
ยาว ๒๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่ใชสอยไม
นอยกวา ๑,๐๐๐ ตร.ม. พรอมปายฯ ตามแบบ อบต.
กําหนด

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

สอบราคา

๑.หจก.สิงหโตนารายณกอสราง
๓๒๙,๐๐๐ บาท
๒.หจก.พูนกิจรัตนะกอสราง
๔๐๐,๐๐๐ บาท
๓.หจก.รัตนบุรศี รีเมืองแกว
๓๘๕,๐๐๐ บาท
๔. หจก.พิทยะชัยเจริญกอสราง
๔๖๑,๐๐๐ บาท
๕. บจ.รุงการกอสราง จํากัด
๔๕๙,๐๐๐ บาท
๖.รานขวัญชัยพานิชย ๓๘๐,๐๐๐ บาท
๗.หจก.ราชสีมาสินชัยกอสราง
๓๔๐,๐๐๐ บาท
๘. หจก.ศิริไพศาลสุรินทรกอสราง
๔๔๐,๐๐๐ บาท
๙.หจก.บัณฑิตโนนนารายณกอสราง
๓๒๘,๐๐๐ บาท

ส.ข.ร.๑

ผูไดรับการคัดเลือกและ
เหตุผลที่คัดเลือก
ราคา
โดยสังเขป
.หจก.บัณฑิตโนนนารายณ เปนผูมีอาชีพโดยตรง
กอสราง
และเปนที่เสนอราคา
๓๒๘,๐๐๐ บาท
ต่ําสุด
(เงินรายจายคางจาย)

-

๒-

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง ในรอบเดือน.... ตุลาคม ๒๕๕๗
ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๘
องค์ การบริ หารส่ วนตําบลไผ่ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุ รินทร์
งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงิน/งบประมาณ
ผูเสนอราคาและราคาที่
ลําดับที่
ราคากลาง
วิธีซื้อ/จาง
เสนอ
จางเหมาทําปายประชาสัมพันธรับเสด็จสมเด็จ
๓,๔๕๐ บาท
ตกลงราคา รานไอเดีย ไซน
๒
พระเทพฯ ขนาดแบบโครงไม ๒.๒x๒.๔ เมตร
จัดซื้อธงตราสัญลักษณสมเด็จพระเทพฯ –
๒๒,๐๐๐ บาท
ตกลงราคา รานศิริภัทรกรุป
๓
ธงชาติไทย ขนาด ๖๐x๙๐ ซม.พรอมเสาธงไม
จางเหมาทําหอปราสาทผึ้ง จํานวน ๑๔ หอพรอม
๒๘,๐๐๐ บาท
ตกลงราคา นายสมบูรณ นิลจันทร
๔
ตกแตงตามโครงการแหปราสาทผึ้งตําบลไผ
๘๗,๐๐๐ บาท
ตกลงราคา รานไอเดีย ไซน
จ้างเหมาจัดทําพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสม
๕
เดจพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนารถ
ขนาด ๘๐x๑๐๐๐ ซม.จํานวน ๕๘ ตน
หจก.พูนกิจรัตนะกอสราง
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๑๒ บานชองถึงสี่
๖๙๒,๙๐๐ บาท
สอบราคา
๖
แยกวัดหงษ ขนาด ๔ x ๓๖๔ เมตร มีพื้นที่ คสล.ไมนอย
กวา ๑,๔๕๖ ตร.ม.ไหลทางลูกรัง (อัดแนน) ขางละ ๐.๕๐
เมตร พรอมปาย

๕๘๒,๐๐๐ บาท
หจก.บัณฑิตโนนนารายณ
๕๑๒,๐๐๐ บาท
หจก.รัตนบุรีศรีเมืองแกว
๕๕๓,๐๐๐ บาท
หจก.ราชสีมาสินชัยกอสราง
๔๗๘,๐๐๐ บาท
หจก.ศิริไพศาลสุรินทรกอสราง
๖๕๐,๐๐๐ บาท
หจก.สิงหโตนารายณกอสราง

ส.ข.ร.๑

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา
รานไอเดีย ไซน

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

รานศิริภัทรกรุป
นายสมบูรณ นิลจันทร
รานไอเดีย ไซน

หจก.ราชสีมาสินชัยกอสราง
๔๗๘,๐๐๐ บาท

รายจายคางจาย

๔๘๐,๐๐๐ บาท
หจก.ภูมิสุขวิศกรรมกอสราง
๕๔๑,๐๐๐ บาท
หจก.สินเจริญสนม ๕๖๗,๘๔๐บาท
รานขวัญชัยพานิชย ๕๕๐,๐๐๐.-

-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง ในรอบเดือน....พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๘
องค์ การบริหารส่ วนตําบลไผ่ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุ รินทร์

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

๑

จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานคอนสวรรค
เดือน ตุลาคม ๒๕๕๗
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานนาอุดมเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๗
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานชอง เดือน
ตุลาคม ๒๕๕๗
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานไผ เดือน
ตุลาคม ๒๕๕๗
จางเหมาเวทีและดนตรีตามโครงการประเพณีลอยกระทง
ประจําป ๒๕๕๘
จางเหมาจัดสถานที่และจัดทําอาหารตามโครงการ
ประเพณีลอยกระทง ประจําป ๒๕๕๘
จัดทําไวนิลตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจําป
๒๕๕๘
จางเหมาทําอาหารและเครื่องดืม่ ตามโครงการปฎิบตั ิธรรม

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

๓-

วงเงิน/งบประมาณ
ราคากลาง
๖,๗๒๐ บาท

ส.ข.ร.๑

วิธีซื้อ/จาง
ตกลงราคา

ผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ
นายออย โคตตาแสง

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา
นายออย โคตตาแสง

๔,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา

นางพิมพา บุญประจํา

นางพิมพา บุญประจํา

๖,๕๖๐ บาท

ตกลงราคา

นางพรทิพย สุขบท

นางพรทิพย สุขบท

๘,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา

นางจันทสีดา นิลจันทร

นางจันทสีดา นิลจันทร

๑๕,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา

นายคําพรรณ อุไรล้ํา

นายคําพรรณ อุไรล้ํา

๔,๒๕๐ บาท

ตกลงราคา

นางนงเยาว จันทรมาลี

นางนงเยาว จันทรมาลี

๑,๕๐๐ บาท

ตกลงราคา

รานไอเดีย ไซน

รานไอเดีย ไซน

๕๐,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา

นางพวงพะยอม แสงนวน นางพวงพะยอม แสงนวน

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

๙
๑๐

เขาอยูปริวาสกรรม
คาวัสดุไฟฟา
จัดซื้อน้ํา น้ําถวย ตามโครงการเฝารับเสด็จสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา

๑๓,๐๗๕ บาท
๔,๙๐๐ บา

ตกลงราคา
ตกลงราคา

รานสุรินทรปรีชา
นายธีรศักดิ์ เพิ่มพร

-

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

๑๑

จางเหมาประกอบอาหารวางเครื่องดื่มรวมรับเสด็จสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
คาวัสดุคอมพิวเตอร

๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จางเหมาจัดสถานที่รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
จัดซื้อถวยรางวัลตามโครงการประเพณีลอยกระทง
ประจําป ๒๕๕๘

วงเงิน/งบประมาณ
ราคากลาง
๗๕๐ บาท
๓,๕๙๐ บาท
๙,๔๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท

รานสุรินทรปรีชา
นายธีรศักดิ์ เพิ่มพร

๔–

วิธีซื้อ/จาง
ตกลงราคา

ผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ
นายธีรศักดิ์ เพิ่มพร

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา
นายธีรศักดิ์ เพิ่มพร

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

รานโซลูชั่น
บจ.รัตนสุรินทรปโตรเลี่ยม
นายธนิตพงษ มนตดี
รานทวีสิน

รานโซลูชั่น
บจ.รัตนสุรินทรปโตรเลี่ยม
นายธนิตพงษ มนตดี
รานทวีสิน

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

-

๕-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง ในรอบเดือน....ธันวาคม ๒๕๕๗
ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๘
องค์ การบริหารส่ วนตําบลไผ่ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุ รินทร์
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

งานจัดซื้อจัดจาง
จางเหมาตัดชุด อปพร.
คาวัสดุกีฬา
จางเหมารประกอบอาหารตามโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับเด็กนักเรียนตําบลไผ
จางเหมารจัดสถานที่ตามโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับเด็กนักเรียนตําบลไผ
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานคอนสวรรค
เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานนาอุดมเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๗
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานชอง เดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๗
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานไผ เดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ซอมแซมเครื่องปริ้นเตอรสาํ นักปลัด
ซอมแซมเครื่องเชื่อมไฟฟา(ตูเชื่อมไฟฟา)

วงเงิน/งบประมาณ
ราคากลาง
๙๑,๒๐๕ บาท
๙๙,๕๔๔ บาท
๔๒,๐๐๐ บาท

วิธีซื้อ/จาง
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ
รานทวีโชค
รานรวมวิทยา
นางจริยา รูปขํา

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา
รานทวีโชค
รานรวมวิทยา
นางจริยา รูปขํา

๓,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา

นายสุวรรณ เครือเนียม

นายสุวรรณ เครือเนียม

๑๖,๘๐๐ บาท

ตกลงราคา

นายออย โคตตาแสง

นายออย โคตตาแสง

๑๐,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา

นางพิมพา บุญประจํา

นางพิมพา บุญประจํา

๑๖,๔๐๐ บาท

ตกลงราคา

นางพรทิพย สุขบท

นางพรทิพย สุขบท

๑๙,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา

นางจันทสีดา นิลจันทร

นางจันทสีดา นิลจันทร

๒,๕๐๐ บาท
๑,๕๐๐ บาท

ตกลงราคา
ตกลงราคา

รานซีแอล ซ คอมพิวเตอร รานซีแอล ซ คอมพิวเตอร
รานแสงเจริญมอเตอร
รานแสงเจริญมอเตอร

ส.ข.ร.๑

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

-

ลําดับที่
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

งานจัดซื้อจัดจาง
จางเหมาทําอาหารวางและเครื่องดื่มประชุมสภา อบต.
จางเหมาเวทีเครื่องเสียงตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธ.ค.
จัดซื้อพลุตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธ.ค.
จัดซื้อเทียนตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธ.ค.
จัดซื้อธงตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธ.ค.
จางเหมาจัดทําปายวันพอ ขนาด ๓.๕ x ๕ เมตร
คาวัสดุคอมพิวเตอรสวนโยธา

จางเหมาจัดสถานที่ตามโครงการประกวดการขับ
รองสรภัญญะ
จางเหมาจัดหาเครื่องดื่มตลอดงานตามโครงการ
ประกวดการขับรองสรภัญญะ
จางเหมาเวทีพรอมเครื่องเสียงตามโครงการ
ประกวดการขับรองสรภัญญะ
จางเหมาทําปายไวนิลประชาสัมพันธงานชาง
จางเหมาทําปายไวนิลประชาสัมพันธการรับ
ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุแหละผูพิการ

วงเงิน/งบประมาณ
ราคากลาง
๗๕๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท

๖–

วิธีซื้อ/จาง
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ
นายธีรศักดิ์ เพิ่มพร
นายคําพรรณ อุไรล้ํา

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา
นายธีรศักดิ์ เพิ่มพร
นายคําพรรณ อุไรล้ํา

๒๔,๘๐๐ บาท

ตกลงราคา

รานบุญเสริมรุงเรืองกิจ

รานบุญเสริมรุงเรืองกิจ

๑,๑๐๙ บาท

ตกลงราคา

รานเพิ่มสิน

รานเพิ่มสิน

๑๖,๘๐๐ บาท

ตกลงราคา

รานรวมวิทยา

รานรวมวิทยา

๒,๕๐๐ บาท
๑๔,๐๘๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

รานไอเดีย ไซน
รานรวมวิทยา
นายสนั่น ชัยมาตย

รานไอเดีย ไซน
รานรวมวิทยา
นายสนั่น ชัยมาตย

๑,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา

นายบุญมา เคลาพิมาย

นายบุญมา เคลาพิมาย

๑๕,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา

นายวันชัย ใยดี

นายวันชัย ใยดี

๑,๒๐๐ บาท
๒,๑๐๐ บาท

ตกลงราคา
ตกลงราคา

รานไอเดีย ไซน
รานไอเดีย ไซน

รานไอเดีย ไซน
รานไอเดีย ไซน

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง ในรอบเดือน....มกราคม ๒๕๕๘
ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๘
องค์ การบริหารส่ วนตําบลไผ่ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุ รินทร์

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

๑

จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานคอนสวรรค
เดือน ธันวาคม ๒๕๕๗
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานนาอุดมเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๗
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานชอง เดือน
ธันวาคม ๒๕๕๗
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานไผ เดือน
ธันวาคม ๒๕๕๗
จัดซื้อหมึกเครื่องถายเอกสาร (สํานักปลัด)

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

๗–

คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จัดซื้อของขวัญงานวันเด็กแหงชาติ
จางทําปายงานวันเด็กแหงชาติ
จางเหมาตกแตงสถานที่ตามโครงการงานวันเด็กแหงชาติ
จางเหมาทําอาหารตามโครงการงานวันเด็กแหงชาติ
จางเหมาทําปายประชาสัมพันธรณรงคปองกันการลดอุบัติ
ทางถนนชวงเทศกาลปใหม
จางเหมาทําปายคานิยมหลัก ๑๒ ประการ

วงเงิน/งบประมาณ
ราคากลาง
๑๕,๙๖๐ บาท

วิธีซื้อ/จาง
ตกลงราคา

ผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ
นายออย โคตตาแสง

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา
นายออย โคตตาแสง

๙,๕๐๐ บาท

ตกลงราคา

นางพิมพา บุญประจํา

นางพิมพา บุญประจํา

๑๕,๕๘๐ บาท

ตกลงราคา

นางพรทิพย สุขบท

นางพรทิพย สุขบท

๑๙,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา

นางจันทสีดา นิลจันทร

นางจันทสีดา นิลจันทร

๓,๕๐๐
๑๒,๑๐๐
๒๙,๖๙๐
๓,๕๐๐
๑๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑,๕๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

รานรวมวิทยา
บจ.รัตนสุรินทรปโตรเลี่ยม
นายธีรศักดิ์ เพิ่มพร
รานไอเดีย ไซน
นายสมพร ธรรมวงศ
นางจันทสีดา นิลจันทร
รานป.ปายอิงคเจ็ท

รานรวมวิทยา
บจ.รัตนสุรินทรปโตรเลี่ยม
นายธีรศักดิ์ เพิ่มพร
รานไอเดีย ไซน
นายสมพร ธรรมวงศ
นางจันทสีดา นิลจันทร
รานป.ปายอิงคเจ็ท

๑๓,๖๕๐ บาท

ตกลงราคา

รานไอเดีย ไซน

รานไอเดีย ไซน

ส.ข.ร.๑

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

-

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

๑๓

จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานคอนสวรรค
เดือน ธันวาคม ๒๕๕๗
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานนาอุดมเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๗
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานชอง เดือน
ธันวาคม ๒๕๕๗
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานไผ เดือน
ธันวาคม ๒๕๕๗
จัดซื้อหมึกเครื่องถายเอกสาร (สํานักปลัด)

๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

๘–

วงเงิน/งบประมาณ
ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

๑๕,๙๖๐ บาท

ตกลงราคา

นายออย โคตตาแสง

นายออย โคตตาแสง

๙,๕๐๐ บาท

ตกลงราคา

นางพิมพา บุญประจํา

นางพิมพา บุญประจํา

๑๕,๕๘๐ บาท

ตกลงราคา

นางพรทิพย สุขบท

นางพรทิพย สุขบท

๑๙,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา

นางจันทสีดา นิลจันทร

นางจันทสีดา นิลจันทร

๓,๕๐๐
๑๒,๑๐๐
๒๙,๖๙๐
๓,๕๐๐
๑๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑,๕๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

รานรวมวิทยา
บจ.รัตนสุรินทรปโตรเลี่ยม
นายธีรศักดิ์ เพิ่มพร
รานไอเดีย ไซน
นายสมพร ธรรมวงศ
นางจันทสีดา นิลจันทร
รานป.ปายอิงคเจ็ท

รานรวมวิทยา
บจ.รัตนสุรินทรปโตรเลี่ยม
นายธีรศักดิ์ เพิ่มพร
รานไอเดีย ไซน
นายสมพร ธรรมวงศ
นางจันทสีดา นิลจันทร
รานป.ปายอิงคเจ็ท

ซอมแซมวิทยุสื่อสาร(แบบมือถือ) จํานวน ๕ เครื่อง

๑๓,๖๕๐ บาท
๒,๕๒๔.๗๑ บาท
๕,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

๑๐,๘๐๐ บาท

ตกลงราคา

รานไอเดีย ไซน
หจก.บํารุงยนต
หจก.เอสพีสุรินทรการ
ไฟฟาและสื่อสาร
บจ.รัตนสุรินทรปโตรเลี่ยม

รานไอเดีย ไซน
หจก.บํารุงยนต
หจก.เอสพีสุรินทรการ
ไฟฟาและสื่อสาร
บจ.รัตนสุรินทรปโตรเลี่ยม

คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จัดซื้อของขวัญงานวันเด็กแหงชาติ
จางทําปายงานวันเด็กแหงชาติ
จางเหมาตกแตงสถานที่ตามโครงการงานวันเด็กแหงชาติ
จางเหมาทําอาหารตามโครงการงานวันเด็กแหงชาติ
จางเหมาทําปายประชาสัมพันธรณรงคปองกันการลดอุบัติ
ทางถนนชวงเทศกาลปใหม
จางเหมาทําปายคานิยมหลัก ๑๒ ประการ
ซอมแซมตรวจเช็คสภาพรถยนต ทะเบียน กค ๗๒๓๘

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

๒๘

คาวัสดุสํานักงาน สวนการคลัง

๕,๕๖๒ บาท

ตกลงราคา

รานรวมวิทยา
-

รานรวมวิทยา

๙–

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง ในรอบเดือน...กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

ส.ข.ร.๑

ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๘
องค์ การบริหารส่ วนตําบลไผ่ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุ รินทร์
งานจัดซื้อจัดจาง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน -สวนโยธา
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน –สวนการศึกษา
คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

คาวัสดุคอมพิวเตอร-สํานักปลัด
คาวัสดุสํานักงาน -สํานักปลัด
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานคอนสวรรค
เดือน มกราคม ๒๕๕๘
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานนาอุดมเดือน
มกราคม ๒๕๕๘
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานชอง เดือน
มกราคม ๒๕๕๘
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานไผ เดือน
มกราคม ๒๕๕๘
จัดซื้อวัสดุไฟฟา -สวนโยธา
จางเหมาทําปายประชาสัมพันธรณรงคปองกันการลดอุบัติ
ทางถนนชวงเทศกาลปใหม

วงเงิน/งบประมาณ
ราคากลาง
๒๗,๐๐๐ บาท
๒๗,๐๐๐ บาท
๑๒,๕๐๐ บาท
๑๖,๗๔๐ บาท
๑๔,๐๐๐ บาท
๑๖,๘๐๐ บาท

วิธีซื้อ/จาง
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ
เทพบุตรแอรเซอรวิส
เทพบุตรแอรเซอรวิส
บจ.รัตนสุรินทรปโตรเลี่ยม
รานโซลูชั่น
รานโซลูชั่น
นายออย โคตตาแสง

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา
เทพบุตรแอรเซอรวิส
เทพบุตรแอรเซอรวิส
บจ.รัตนสุรินทรปโตรเลี่ยม
รานโซลูชั่น
รานโซลูชั่น
นายออย โคตตาแสง

๙,๕๐๐ บาท

ตกลงราคา

นางพิมพา บุญประจํา

นางพิมพา บุญประจํา

๑๖,๔๐๐ บาท

ตกลงราคา

นางพรทิพย สุขบท

นางพรทิพย สุขบท

๒๐,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา

นางจันทสีดา นิลจันทร

นางจันทสีดา นิลจันทร

๑,๓๖๓ บาท
๒,๔๐๐ บาท

ตกลงราคา
ตกลงราคา

รานสุรินทรปรีชา
รานป.ปายอิงคเจ็ท

รานสุรินทรปรีชา
รานป.ปายอิงคเจ็ท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

-

ลําดับที่
๑๒
๑๓

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน/งบประมาณ
ราคากลาง
บูรณะถนนเสริมดิน หมู ๓ (นางฟาพันธุไม) ถึง หมู ๗
๙๑,๕๐๐ บาท
บูรณะถนนเสริมดิน หมู ๑๔ บานไผคลองนอยถึงแยกดอน
๓๖,๕๐๐ บาท
ดูก

วิธีซื้อ/จาง
ตกลงราคา
ตกลงราคา

๑๐ –

ผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ
รานเจริญทรัพย
รานเจริญทรัพย

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา
รานเจริญทรัพย
รานเจริญทรัพย

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

-

๑๑ –

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง ในรอบเดือน...มีนาคม ๒๕๕๘
ส.ข.ร.๑
ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๘
องค์ การบริหารส่ วนตําบลไผ่ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุ รินทร์

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

๑
๒

คาของสมนาคุณในการศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ สมาชิกฯ

๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

จางเหมาประกอบอาหารกลางวันในการฝกอบรมพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพของคณะผูบริหารฯ
จางเหมารถปรับอากาศไมประจําทางในการฝกอบรม
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของคณะผูบริหารฯ
จางเหมาทําปายโครงการฝกอบรมพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพของคณะผูบริหารฯ
ซอมแซมรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค
จางเหมาทําอาหารวางแหละเครื่องดื่มประชุมสภา
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานคอนสวรรค
เดือน กุมภาพันธ ๒๕๕๘
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานนาอุดมเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๕๘
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานชอง เดือ
กุมภาพันธ ๒๕๕๘
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานไผ เดือน
กุมภาพันธ ๒๕๕๘

วงเงิน/งบประมาณ
ราคากลาง
๒,๙๗๐ บาท
๕,๔๔๕ บาท

วิธีซื้อ/จาง
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ
นายธีรศักดิ์ เพิ่มพร
นางสมทรัพย สลับศรี

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา
นายธีรศักดิ์ เพิ่มพร
นางสมทรัพย สลับศรี

๗๑,๒๘๐ บาท

ตกลงราคา

นายอภิสิทธิ์ สมนิยามรัฐ

นายอภิสิทธิ์ สมนิยามรัฐ

๑,๑๘๘ บาท

ตกลงราคา

รานเทสโตไอที

รานเทสโตไอที

๓,๓๐๐ บาท
๒,๑๐๐ บาท
๑๓,๔๔๐ บาท

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

อูทรัพยอนันต
นายธีรศักดิ์ เพิ่มพร
นายออย โคตตาแสง

อูทรัพยอนันต
นายธีรศักดิ์ เพิ่มพร
นายออย โคตตาแสง

๘,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา

นางพิมพา บุญประจํา

นางพิมพา บุญประจํา

๑๓,๑๒๐ บาท

ตกลงราคา

นางพรทิพย สุขบท

นางพรทิพย สุขบท

๑๖,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา

นางจันทสีดา นิลจันทร

นางจันทสีดา นิลจันทร

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

-

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

๑๑
๑๒
๑๓

ซอมแซมเครื่องพนหมอกควัน

๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

คาวัสดุไฟฟา – สวนโยธา

๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

จัดซื้ออปกรณกีฬาพรอมอุปกรณ กีฬาอบต.ไผคัพ
จัดซื้อถวยรางวัลตามโครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล
ไผคัพ
คาหมึกเครื่องถายเอกสาร
จัดหาน้ํา น้ําแข็งโครงการจัดการแขงขันกีฬาไผคัพ
จัดทําปายโครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล อบต.ไผคัพ
จางเหมาเครื่องเสียงโครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล
อบต.ไผคัพ
จางเหมาจัดทําสนามพรอมวัสดุโครงการจัดการแขงขัน
กีฬาฟุตบอล อบต.ไผคัพ
จางเหมาเปดสนามโครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล
อบต.ไผคัพ
คาวัสดุสํานักงาน –สวนการศึกษา
จางเหมาทําปายประชาสัมพันธวันทองถิ่นไทย
จางเหมาจัดสถานที่และดอกไมเพือ่ ถวายสักการะเนื่องใน
วันทองถิ่นไทย

จางเหมาจัดตกแตงสถานที่งานวันแหงเกียรติยศ
อบต.ไผ

วงเงิน/งบประมาณ
ราคากลาง
๑๕,๗๐๐บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๔,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ
กนกพร เคมิคอล
หกเอสวี สปอรต
หจก.รักกีฬา

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา
กนกพร เคมิคอล
หกเอสวี สปอรต
หจก.รักกีฬา

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

รานสุรินทรปรีชา
รานโซลูชั่น
นายธีรศักดิ์ เพิ่มพร
ราน.ปายอิงคเจ็ท
นายวันชัย ใยดี

รานสุรินทรปรีชา
รานโซลูชั่น
นายธีรศักดิ์ เพิ่มพร
รานป.ปายอิงคเจ็ท
นายวันชัย ใยดี

๙,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา

นายบุญมี เทศบุตร

นายบุญมี เทศบุตร

๑๐,๑๐๐ บาท

ตกลงราคา

นายบุญมี เทศบุตร

นายบุญมี เทศบุตร

๙,๘๔๘ บาท
๒,๕๐๐ บาท
๓,๕๐๐ บาท

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

รานรวมวิทยา
รานไอเดีย ไซน
นายธนิตพงษ มนตดี

รานรวมวิทยา
รานไอเดีย ไซน
นายธนิตพงษ มนตดี

๒๕,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา

นายวันชัย ใยดี

นายวันชัย ใยดี

๓,๖๕๐
๖,๔๐๐
๓,๐๐๐
๖,๖๐๐
๑๕,๐๐๐

วิธีซื้อ/จาง

๑๒ –

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

-๑๓ -

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

๒๕

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน

วงเงิน/งบประมาณ
ราคากลาง
๖๐๔,๔๖๒.๓๐ บาท

๒๖

จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ศพด. อบต.ไผ

๑๖๘,๓๓๓.๒๐บาท

วิธีซื้อ/จาง
วิธีกรณีพิเศษ
วิธีกรณีพิเศษ

ผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ
สหกรณโคนมวังน้ําเย็น
จํากัด
สหกรณโคนมวังน้ําเย็น
จํากัด

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา
สหกรณโคนมวังน้ําเย็น
จํากัด
สหกรณโคนมวังน้ําเย็น
จํากัด

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

-

๑๔ -

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง ในรอบเดือน...เมษายน ๒๕๕๘
ส.ข.ร.๑
ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๘
องค์ การบริหารส่ วนตําบลไผ่ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุ รินทร์

ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

งานจัดซื้อจัดจาง
คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบานและยาคุมกําเนิดสุนัข
และแมว
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานคอนสวรรค
เดือน มีนาคม ๒๕๕๘
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานนาอุดมเดือน
มีนาคม ๒๕๕๘
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานชอง เดือน
มีนาคม ๒๕๕๘
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานไผ เดือน
มีนาคม ๒๕๕๘
คาวัสดุแบบพิมพสวนการคลัง
คาวัสดุซอมแซม ศพด. ๔ ศุนย
คาจางเหมาเครื่องเสียงตามโครงการประเพณีบญ
ุ บั้งไฟ
ประจําปบานคอนสวรรค
คาจางเหมาจัดทําปายตามโครงการรณรงคปองกันและลด
อุบติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต

วงเงิน/งบประมาณ
ราคากลาง
๑๓,๙๕๐ บาท
๖๘,๐๐๐ บาท

วิธีซื้อ/จาง
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ผูเสนอราคาและราคาที่
ผูไดรับการคัดเลือกและ
เสนอ
ราคา
บจ.รัตนสุรินทรปโตรเลี่ยม บจ.รัตนสุรินทรปโตรเลี่ยม
รานทรัพยทวีพานชย
รานทรัพยทวีพานชย

๑๗,๖๔๐ บาท

ตกลงราคา

นายออย โคตตาแสง

นายออย โคตตาแสง

๑๐,๕๐๐ บาท

ตกลงราคา

นางพิมพา บุญประจํา

นางพิมพา บุญประจํา

๑๗,๒๒๐ บาท

ตกลงราคา

นางพรทิพย สุขบท

นางพรทิพย สุขบท

๒๑,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา

นางจันทสีดา นิลจันทร

นางจันทสีดา นิลจันทร

๖,๔๙๐ บาท

ตกลงราคา

๗๕,๐๘๕ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา
ตกลงราคา

โรงพิมพอาสารักษา
ดินแดน
รานศรีสมหวัง
นายสมปอง ผาคํา

โรงพิมพอาสารักษา
ดินแดน
รานศรีสมหวัง
นายสมปอง ผาคํา

๑,๕๐๐ บาท

ตกลงราคา

ราน ป.ปายอิงคเจ็ท

ราน ป.ปายอิงคเจ็ท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

-

ลําดับที่
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

งานจัดซื้อจัดจาง
จัดซื้อถวยรางวัลการประกวดเทพีสงกรานต
จัดซื้อวัสดุตามโครงการประเพณีสงกรานต ป ๒๕๕๘
จางเหมาเวที เครื่องเสียง จัดสถานที่ตามโครงการ
ประเพณีสงกรานต ป ๒๕๕๘
จางเหมาจัดทําอาหารและเครื่องดืม่ ตามโครงการประเพณี
สงกรานต ป ๒๕๕๘
จางเหมาจัดทําปายตามโครงการประเพณีสงกรานต
ป ๒๕๕๘

จางเหมาจัดหาพวงมาลัยดอกมะลิ น้ําอบ
ตามโครงการสงเสริมวัฒนธรรมวันผูสูงอายุ
จางเหมาจัดทําปายตามโครงการสงเสริมวัฒนธรรม
วันผูสูงอายุ
จัดหาเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน ตามโครงการ
สงเสริมวัฒนธรรมวันผูสูงอายุ
จัดสถานที่และเครื่องเสียงตามโครงการสงเสริม
วัฒนธรรมวันผูสูงอายุ
จางเหมาจัดทําปายตามโครงการขยายผลพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ
จางเหมาจัดทําปายตามโครงการขยายผลพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ

วงเงิน/งบประมาณ
ราคากลาง
๒,๕๐๐ บาท
๑,๐๑๙ บาท
๒๘,๐๐๐ บาท

วิธีซื้อ/จาง

๑๕ –

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ
หจก.ไทย ไทย กีฬา
รานรวมวิทยา
นางสั้น นิลจันทร

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา
หจก.ไทย ไทย กีฬา
รานรวมวิทยา
นางสั้น นิลจันทร

๔,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา

นางพรทิพย สุขบท

นางพรทิพย สุขบท

๒,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา

รานไอเดีย ไซน

รานไอเดีย ไซน

๓,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา

นายธีรศักดิ์ เพิ่มพร

นายธีรศักดิ์ เพิ่มพร

๒,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา

ราน ป.ปายอิงคเจ็ท

ราน ป.ปายอิงคเจ็ท

๓๗,๕๐๐ บาท

ตกลงราคา

นางบุบผา ทาจันทร

นางบุบผา ทาจันทร

๖,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา

นายสมพร ธรรมวงศ

นายสมพร ธรรมวงศ

๑,๘๐๐ บาท

ตกลงราคา

๑๐๘ แอดวานซ

๑๐๘ แอดวานซ

๑๗,๔๐๐ บาท

ตกลงราคา

นางสุภาภรณ เทพบุตร

นางสุภาภรณ เทพบุตร

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

๒๒

จางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการบรรยายตาม
โครงการขยายผลพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ

๑,๕๐๐ บาท

ตกลงราคา

รานสมายส

รานสมายส

-

-

ลําดับที่
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

งานจัดซื้อจัดจาง
จางเหมารถยนตโดยสารไมประจําตามโครงการ
ขยายผลพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ
จางเหมารถโดยสารไมประจําทางา ตามโครงการ
สงเสริมวัฒนธรรมวันผูสูงอายุ
จางเหมาทําปายประชาสัมพันธ รณรงคตาม
โครงการสงเสริมวัฒนธรรมวันผูสูงอายุ
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานชอง เดือน
เมษายน ๒๕๕๘
คาซอมแซมรถยนตโดยสาร ๔๐-๐๐๙๐
คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จัดหาชุดกีฬาตามโครงการสงเสริมการออกกําลังกายดาน
กีฬาฟุตบอล (สนมคัพ)
จัดหาน้ํา น้ําแข็งและอื่นๆตามโครงการสงเสริมการออก
กําลังกายดานกีฬาฟุตบอล (สนมคัพ)
คาจางเหมาจัดทําอาหารงานบวชพรรพชาสามเณรภาคฤดู
รอน
จัดหาน้ํา น้ําดืม่ อื่นๆ ตามโครงการประเพณีการแขงขัน

วงเงิน/งบประมาณ
ราคากลาง
๔,๐๐๐ บาท

วิธีซื้อ/จาง

๑๖ –

ตกลงราคา

ผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ
นางทองสุข มนตดี

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา
นางทองสุข มนตดี

๒๔,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา

นายสวิสดิ์ชัย ไกรแกว

นายสวิสดิ์ชัย ไกรแกว

๑,๕๐๐ บาท

ตกลงราคา

รานไอเดีย ไซน

รานไอเดีย ไซน

๔,๙๒๐ บาท

ตกลงราคา

นางพรทิพย สุขบท

นางพรทิพย สุขบท

๑๖,๖๐๙ บาท
๘,๑๕๐ บาท
๑๕,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

หจก.บํารุงยนต
หจก.บํารุงยนต
บจ.รัตนสุรินทรปโตรเลี่ยม บจ.รัตนสุรินทรปโตรเลี่ยม
หจก.ไทย ไทย กีฬา
หจก.ไทยไทย กีฬา

๒,๔๐๐ บาท

ตกลงราคา

นายธีรศักดิ์ เพิ่มพร

๕๐,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา

นางพวงพะยอม แสงนวน นางพวงพะยอม แสงนวน

๒,๘๐๐ บาท

ตกลงราคา

นายธีรศักดิ์ เพิ่มพร

นายธีรศักดิ์ เพิ่มพร

นายธีรศักดิ์ เพิ่มพร

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

กีฬากูกาสิงห
จัดหาชุดกีฬาตามโครงการประเพณีการแขงขันกีฬากูกา
สิงห

๓๓

๙,๓๕๐ บาท

ตกลงราคา

นายสุทัศน สุขสวัสดิ์

-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง ในรอบเดือน...พฤษภาคม ๒๕๕๘
ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๘
องค์ การบริหารส่ วนตําบลไผ่ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุ รินทร์

ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

งานจัดซื้อจัดจาง
คาวัสดุสํานักงาน
คาวัสดุไฟฟา
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานคอนสวรรค
เดือนเมษายน ๒๕๕๘
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานนาอุดมเดือน
เมษายน ๒๕๕๘
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานชอง เดือน
เมษายน ๒๕๕๘
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานไผ เดือนม
เมษายน ๒๕๕๘
คาตอบแทนผูปฎิบตั ิงานฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
จางเหมาทําขบวนแหงประเพณีบญ
ุ บั้งไฟบวงสรวงเจาพอ
ศรีนครเตราเทาเธอ
คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

นายสุทัศน สุขสวัสดิ์

๑๗ –

ส.ข.ร.๑

วงเงิน/งบประมาณ
ราคากลาง
๕,๘๑๕ บาท
๑๐,๔๐๐ บาท
๕,๐๔๐ บาท

วิธีซื้อ/จาง
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ
รานโซลูชั่น
รานสุรินทรปรีชา
นายออย โคตตาแสง

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา
รานโซลูชั่น
รานสุรินทรปรีชา
นายออย โคตตาแสง

๓,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา

นางพิมพา บุญประจํา

นางพิมพา บุญประจํา

๑๗,๒๒๐ บาท

ตกลงราคา

นางพรทิพย สุขบท

นางพรทิพย สุขบท

๖,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา

นางจันทสีดา นิลจันทร

นางจันทสีดา นิลจันทร

๗,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา
ตกลงราคา

นายสมบูรณ นิลจันทร
นายอุไร ราชอาจ

นายสมบูรณ นิลจันทร
นายอุไร ราชอาจ

๑๕,๕๕๐ บาท

ตกลงราคา

บจ.รัตนสุรินทรปโตรเลี่ยม บจ.รัตนสุรินทรปโตรเลี่ยม

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

๑๐
๑๑
๑๒

คาวัสดุคอมพิวเตอร
คาวัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุครุภัณฑตามโครงการพัฒนาการเกษตรและปศุสตั ว

๑๒,๖๐๐ บาท
๙,๔๕๑ บาท
๙๓,๐๙๐ บาท

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

รานรวมวิทยา
รานณัฐ ดอท คอม
รานพรชัยอินเตอรเทรด

-

ลําดับที่
๑๓
๑๔
๑๕

๑๖

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน/งบประมาณ
ราคากลาง
คาวัสดุไฟฟา
๓,๗๑๘ บาท
คาวัสดุงานบานงานครัว
๓,๘๑๕ บาท
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๑๑ บานไผ ดานทิศ ๖๑๓,๑๐๐ บาท

ตะวันออกโรงเรียนขนาด ๕ x๒๖๐ เมตร มีพื้นที่ คสล.ไม
นอยกวา ๑,๓๐๐ ตร.ม.ไหลทางลุกรัง(อัดแนน) ขนาด
กวางขางละ ๐.๕๐ เมตร พรอมปาย

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๑๒ บานชองสาย
ทางบานลี กานเพชรถึงบานนายอุดม รุงเรือง ขนาด ๔ x
๗๕ เมตร มีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา ๓๐๐ ตร.ม. พรอม

๑๔๓,๙๐๐ บาท

วิธีซื้อ/จาง
ตกลงราคา
ตกลงราคา
สอบราคา

สอบราคา

รานรวมวิทยา
รานณัฐ ดอท คอม
รานพรชัยอินเตอรเทรด

๑๘ –

ผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ
รานสุรินทรปรีชา
นายธีรศักดิ์ เพิ่มพร

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา
รานสุรินทรปรีชา
นายธีรศักดิ์ เพิ่มพร

บจ.สาธิตสุรินทรกอสราง
๔๘๗,๐๐๐ บาท
หจก.พูนกิจรัตนะกอสราง
๔๘๐,๐๐๐ บาท
รานสินประเสริฐกอสราง
๕๐๐,๐๐๐ บาท
หจก.สมศรีกอสราง ๔๓๙,๔๐๐
บาท
หจก.ราชสีมาสินชัยกอสราง
๔๖๕,๐๐๐ บาท
หจก.สิงหโตนารายณกอสราง
๕๒๐,๐๐๐ บาท
หจก.บึงบูรพธุรกิจการโยธา
๕๔๐,๐๐๐ บาท
บจ.สาธิตสุรินทรกอสราง
๑๑๔,๐๐๐ บาท
หจก.พูนกิจรัตนะกอสราง

หจก.สมศรีกอสราง
๔๓๙,๔๐๐ บาท

หจก.สมศรีกอสราง
๑๐๑,๔๐๐ บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

ปาย

๑๑๐,๐๐๐ บาท
รานสินประเสริฐกอสราง
๑๑๕,๐๐๐ บาท
หจก.สมศรีกอสราง ๑๐๑,๔๐๐
บาท
หจก.ราชสีมาสินชัยกอสราง
๑๐๘,๐๐๐ บาท
หจก.สิงหโตนารายณกอสราง
๑๒๐,๐๐๐ บาท
บจ.จันทรจิราคอนสตรัคชั่นฯ
๑๑๕,๐๐๐ บาท
หจก.ภูมิสุขวิศวกรรม ๑๑๘,๐๐๐
บาท

-

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื้ อจัดจ้าง ในรอบเดือน...มิถุนายน ๒๕๕๘
ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๘
องค์การบริ หารส่ วนตําบลไผ่ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุ รินทร์
งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงิน/งบประมาณ
ลําดับที่
ราคากลาง
คาวัสดุคอมพิวเตอร
๑๒,๖๐๐ บาท
๑
จางเหมาถายพิมพเฃียวงานประปา
๓,๖๐๐ บาท
๒
จางเหมาซอมแซมตรวจเช็ดสภาพรถยนต กค ๗๒๓๘
๒,๘๒๖.๗๕ บาท
๓
จางเหมายายและทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
๘,๕๐๐ บาท
๔
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานคอนสวรรค
๘,๔๐๐ บาท
๕
๖

เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานนาอุดมเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๘

๕,๐๐๐ บาท

๑๙ –

ส.ข.ร.๑

วิธีซื้อ/จาง
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ
รานรวมวิทยา
นายพิเชษ สุวรรณทอง
หจก.บํารุงยนต
นางพรทิพย สุขบท
นายออย โคตตาแสง

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา
รานรวมวิทยา
นายพิเชษ สุวรรณทอง
หจก.บํารุงยนต
นางพรทิพย สุขบท
นายออย โคตตาแสง

ตกลงราคา

นางพิมพา บุญประจํา

นางพิมพา บุญประจํา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

๗
๘
๙
๑๐
๑๑

จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานชอง เดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๘
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานไผ เดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๘
จัดซื้อน้ําเชื้อโคนมและวัสดุตางๆตามโครงการพัฒนาการ
เกษตรและการผลิตปศุสัตว
คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
คาวัสดุคอมพิวเตอร

๘,๒๐๐ บาท

ตกลงราคา

นางพรทิพย สุขบท

นางพรทิพย สุขบท

๑๐,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา

นางจันทสีดา นิลจันทร

นางจันทสีดา นิลจันทร

๘๕,๘๐๐ บาท

ตกลงราคา

เมืองแกวการเกษตร

เมืองแกวการเกษตร

๑๑,๘๐๐ บาท
๑,๙๕๐ บาท

ตกลงราคา
ตกลงราคา

บจ.รัตนสุรินทรปโตรเลี่ยม บจ.รัตนสุรินทรปโตรเลี่ยม
รานสระใจคอมพิวเตอร
รานสระใจคอมพิวเตอร
-

ลําดับที่
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

งานจัดซื้อจัดจาง
คาจัดซื้อครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร - สํานักปลัด
กอสรางถนนลงหินลูกรังบานนาวอง หมู ๔
กอสรางถนนลงหินลูกรังบานชอง หมู ๓ ถนนขางคลอง
ดานทิศตะวันตกนางฟาพันธุไมถึงแยกคลองสามเหลี่ยม
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๕ บานคอนาสวรรค
สายทางบานนายบุญมี ลาวรรณ ถึงทางแยกไปโรงเรียน
ขนาด ๔ x ๑๕๐ เมตร มีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา ๖๐๐ ตร.
ม.ไหลทางลูกรัง (อัดแนน) ขางละ ๐.๕๐ เมตร พรอมทอ
ระบายน้ํา คสล.ขนาด ø ๐.๔๐ เมตร จํานวน ๗ ทอน
พรอมปาย

วงเงิน/งบประมาณ
ราคากลาง
๙๖,๒๕๐ บาท
๘๙,๕๐๐ บาท
๙๑,๐๐๐ บาท

วิธีซื้อ/จาง

๒๙๔,๕๐๐ บาท

สอบราคา

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

๒๐ –

ผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ
รานรวมวิทยา
รานเจริญทรัพย
รานเจริญทรัพย

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา
รานรวมวิทยา
รานเจริญทรัพย
รานเจริญทรัพย

หจก.พูนกิจรัตนะกอสราง
๒๒๑,๐๐๐ บาท
บจ.สาธิตสุรินทรกอสราง
๒๓๐,๐๐๐ บาท
หจก.ราชสีมาสินชัยกอสราง
๒๑๔,๐๐๐ บาท
หจก.สมศรีกอสราง ๒๐๒,๘๐๐
บาท
หจก.สิงหโตนารายณกอสราง
๒๕๒,๐๐๐ บาท

หจก.สมศรีกอสราง ๒๐๒,๘๐๐
บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

๑๖

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรอุปกรณการประมวลผล ระบบ ๑๒๙,๒๐๐ บาท
คอมพิวเตอร

รนสินประเสริฐกอสราง ๒๔๐,๐๐๐
บาท
บจ.พลยซิสเตมส ๗๓,๘๘๐ บาท บจ.พลยซิสเตมส ๗๓,๘๘๐ บาท
บจ.สุรินทรโอเอเอนดคอมพิวเตอร
๘๗,๕๐๐ บาท
บจ.ตั้งใจคอรปอเรชั่น ๗๔,๐๗๒
บาท
หจก.เหลืองพัฒนา ๗๗,๘๗๗ บาท

สอบราคา

-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง ในรอบเดือน...กรกฎาคม ๒๕๕๘
ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๘
องค์ การบริหารส่ วนตําบลไผ่ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุ รินทร์

ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

งานจัดซื้อจัดจาง
คาวัสดุสํานักงาน-สํานักปลัด
คาวัสดุคอมพิวเตอร- สํานักปลัด
จางเหมาซอมแซมรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค
คาวัสดุคอมพิวเตอร- สํานักปลัด
จัดซื้อชุดกีฬาตามโครงการแขงขันฟุตบอลมวลชน
อ.รัตนบุรีคัพ ครั้งที่ ๑๑
จัดซื้อน้ํา น้ําแข็ง เครื่องดื่ม ตามโครงการแขงขันฟุตบอล
มวลชน อ.รัตนบุรีคัพ ครั้งที่ ๑๑
จัดซื้อโตะคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้-สวนโยธา

๒๑ –

ส.ข.ร.๑

วงเงิน/งบประมาณ
ราคากลาง
๑,๙๔๐ บาท
๑,๙๙๐ บาท
๗,๕๐๐ บาท
๒๓,๑๔๐ บาท
๙,๓๕๐บาท

วิธีซื้อ/จาง
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ
รานโซลูชั่น
รานโซลูชั่น
รานทรัพยอนันต
รานโซลูชั่น
นายสุทัศน สุขสวัสดิ์

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา
รานโซลูชั่น
รานโซลูชั่น
รานทรัพยอนันต
รานโซลูชั่น
นายสุทัศน สุขสวัสดิ์

๒,๘๐๐ บาท

ตกลงราคา

นายธีรศักดิ์ เพิ่มพร

นายธีรศักดิ์ เพิ่มพร

๕,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา

รานหนึ่งเฟอรนิเจอร

รานหนึ่งเฟอรนิเจอร

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานนาอุดม
เดือน มิถุนายน ๒๕๕๘
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานไผ เดือน
มิถุนายน ๒๕๕๘
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานชอง เดือน
มิถุนายน ๒๕๕๘
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานคอนสวรรค
เดือน มิถุนายน ๒๕๕๘
จางเหมาจัดทําปายประกาศคณะกรรมการการเชาที่ดิน
เพื่อการเกษตรระดับตําบล
จางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธการจัดงาน”มหกรรม
แหงเทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังชาง”

๑๐,๕๐๐ บาท

ตกลงราคา

นางพิมพา บุญประจํา

นางพิมพา บุญประจํา

๒๑,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา

นางจันทสีดา นิลจันทร

นางจันทสีดา นิลจันทร

๑๗,๒๒๐ บาท

ตกลงราคา

นางพรทิพย สุขบท

นางพรทิพย สุขบท

๑๗,๖๔๐ บาท

ตกลงราคา

นายออย โคตตาแสง

นายออย โคตตาแสง

๑,๕๐๐ บาท

ตกลงราคา

รานป.ปายอิงคเจ็ท

รานป.ปายอิงคเจ็ท

๒,๔๐๐ บาท

ตกลงราคา

รานป.ปายอิงคเจ็ท

รานป.ปายอิงคเจ็ท

-

ลําดับที่
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

งานจัดซื้อจัดจาง
จางเหมาเปลี่ยนกระจกหนารถยนตโดยสาร
จางเหมาซอมแซมบํารุงยานพาหนะ บฉ ๒๒๒๘ สุรินทร
จางเหมาตามโครงการพัฒนาการเกษตรและการผลิตปศุ
สัตว (กลุมโค-กระบือ) ประจําเดือน ๘-๓๑ พ.ค.,วันที่ ๑๓๐ มิ.ย. จํานวน ๓๖ วัน
คาวัสดุไฟฟา
คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จัดหาอาหารวางและเครื่องดื่มประชุมสภา อบต.
วัสดุอุปกรณตามโครงการประชุมประชาคมตําบล

จัดซื้อทรายอะเบทตามโครงการปองกันโรค

วงเงิน/งบประมาณ
ราคากลาง
๑๐,๒๑๘.๕๐ บาท
๗,๓๑๐ บาท
๑๐,๘๐๐ บาท

วิธีซื้อ/จาง

๑๔,๘๔๐ บาท
๑๑,๗๐๐ บาท
๑,๐๕๐ บาท
๑,๘๖๙ บาท
๕๕,๐๐๐ บาท

๒๒ –

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ
หจก.บํารุงยนต
นายสมพร ธรรมวงศ
นายอํานาจ แสงราม

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา
หจก.บํารุงยนต
นายสมพร ธรรมวงศ
นายอํานาจ แสงราม

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

รานสุรินทรปรีชา
บจ.รัตนสุรินทรปโตรเลี่ยม
นายธีรศักดิ์ เพิ่มพร
รานรวมวิทยา
รานทรัพยทวีพานิชย

รานสุรินทรปรีชา
บจ.รัตนสุรินทรปโตรเลี่ยม
นายธีรศักดิ์ เพิ่มพร
รนรวมวิทยา
รานทรัพยทวีพานิชย

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

ไขเลือดออก ประจําป ๒๕๕๘
จางเหมขุดลอกคลองบึง หมู ๗ บานนาอุดมถึง
คลองหวยแกว
กอสรางถนนลงหินลูกรังบานชอง หมู ๓
กอสรางถนนลงหินลูกรังบานไผ หมู ๑
ขุดลอกหนองคลองบึง หมู ๗ ถึงคลองหวยแกว
ปริมาตรดินขุด ขนาด ๙x๒,๒๐๐ เมตร ๒ ขางทาง
วางขามคลอง ขนาด ศก.๑.๒๐ เมตร จํานวน ๒
จุด ๆ ละ ๑๖ ทอนและดาดคอรกรีตปากทอ พรอม
ปาย

๖๒,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา

รานเจริญทรัพย

รานเจริญทรัพย

๕๕,๐๐๐ บาท
๙๒,๐๐๐ บาท
๔๖๗,๕๐๐ บาท

ตกลงราคา
ตกลงราคา
สอบราคา

รานเจริญทรัพย
รานเจริญทรัพย

รานเจริญทรัพย
รานเจริญทรัพย
หจก.ภูนุพา ๓๐๐,๐๐๐
บาท

หจก.ภูนพุ า ๓๐๐,๐๐๐ บาท
หจก.พิทยชัยเจริญกอสราง
๓๖๙,๐๐๐ บาท
หจก.พูนกิจรัตนะกอสราง
๔๐๐,๐๐๐ บาท
หจก.สมศรีกอสราง ๔๐๐,๐๐๐ .หจก.สิงหโตนารายณกอสราง
๓๕๐,๐๐๐ บาท
บจ.สาธิตสุรินทรกอสราง
๔๓๐,๐๐๐ บาท หจก.ทับใหญ
คอนสตรัคชั่น ๔๖๐,๐๐๐.-

-

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

๒๖

ปรับปรุงถนนเสริมดินลูกรัง บานนาวอง หมู ๔ สายทาง
ขางปาดงหินลมถึงเสนทิศตะวันตกหมูบาน ขนาด ๔ x
๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา ๘,๐๐๐ ตร.ม.พรอมปาย

๒๗

กอสรางถนนลงหินคลุก หมู ๖ บานสี่เหลี่ยมจากาคลองสง
น้ําถึงเขตตําบลหนองบัวทองขนาก ๕x๑,๕๐๐ เมตร มี

วงเงิน/งบประมาณ
ราคากลาง
๑๓๕,๐๐๐ บาท

วิธีซื้อ/จาง

๕๔๘,๒๐๐ บาท

สอบราคา

สอบราคา

๒๓ –

ผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ
หจก.ภูนพุ า ๙๙,๐๐๐ บาท
หจก.พูนกิจรัตนะกอสราง
๑๑๐,๐๐๐ บาท
หจก.ดอกกระเจียวเรดิโอ ๘๗,๗๕๐
บาท
รานสินประเสริฐกอสราง
๑๐๐,๐๐๐ บาท
รานเจริญทรัพย ๙๗,๐๐๐ บาท
หจก.พูนกิจรัตนะกอสราง
๕๐๐,๐๐๐ บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา
หจก.ดอกกระเจียวเรดิโอ ๘๗,๗๕๐
บาท

หจก.ดอกกระเจียวเรดิโอ
๓๕๖,๓๓๐ บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

พื้นที่ไมนอยกวา ๗,๕๐๐ ตร.ม. พรอมปาย

๒๘

กอสรางถนนลงหินคลุก หมู ๑จากแยกปอมยามถึงแยก
ถนนคอนกรีตไปบานผูใหญบา น หมู ๓ ขนาด ๔x๘๕๔
เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา ๓,๔๑๖ ตร.ม. พรอมปาย

๒๖๗,๔๐๐ บาท

รานเจริญทรัพย ๓๘๙,๐๐๐ บาท
หจก.ราชสีมาสินชัยกอสราง
๓๘๐,๐๐๐ บาท
บจ.สาธิตสุรินทรกอสราง
๔๖๐,๐๐๐ บาท
รานสินประเสริฐกอสราง
๓๗๙,๐๐๐ บาท
หจก.ดอกกระเจียวเรดิโอ
๓๕๖,๓๓๐ บาท
หจก.พูนกิจรัตนะกอสราง
๒๓๐๐,๐๐๐ บาท
หจก.ราชสีมาสินชัยกอสราง
๒๒๐,๐๐๐ บาท
รานเจริญทรัพย ๑๘๙,๐๐๐ บาท
บจ.สาธิตสุรินทรกอสราง
๒๓๕,๐๐๐ บาท
รานสินประเสริฐกอสราง
๑๙๐,๐๐๐ บาท
หจก.ดอกกระเจียวเรดิโอ
๑๗๓,๘๑๐ บาท

สอบราคา

-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง ในรอบเดือน...สิ งหาคม ๒๕๕๘
ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๘
องค์ การบริ หารส่ วนตําบลไผ่ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุ รินทร์
งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงิน/งบประมาณ
ลําดับที่
ราคากลาง
จัดหาเครื่องดื่มตามโครงการประชุมประชาคมตําบล
๑๗,๕๐๐ บาท
๑

หจก.ดอกกระเจียวเรดิโอ
๑๗๓,๘๑๐ บาท

๒๔ -

ส.ข.ร.๑

วิธีซื้อ/จาง
ตกลงราคา

ผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ
นางบุบผา ทาจันทร

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา
นางบุบผา ทาจันทร

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

จางเหมาตามโครงการพัฒนาการเกษตรและการผลิตปศุ
สัตว (กลุมโค-กระบือ) ประจําเดือนวันที่ ๑-๒๙ ก.ค.. ๕๘
จํานวน ๒๑ วัน
คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานนาอุดม
เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานไผ เดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๘
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานชอง เดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๘
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานคอนสวรรค
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
จัดหาอาหารวางและเครื่องดื่มประชุมสภา อบต.
จัดซื้อถวยรางวัลการแขงขันกีฬา-กรีฑา ศพด.
จางเหมาทําอาหารวางและเครื่องดื่มตามโครงการการ
แขงขันกีฬา-กรีฑา ศพด.
จางเหมาเครื่องเสียงตามโครงการการแขงขันกีฬา-กรีฑา
ศพด.
จางเหมาทําสนามและจัดสถานทีต่ ามโครงการการแขงขัน
กีฬา-กรีฑา ศพด.

๖,๓๐๐ บาท

ตกลงราคา

นายอํานาจ แสงราม

๑๖,๗๕๐ บาท
๑๐,๕๐๐ บาท

ตกลงราคา
ตกลงราคา

บจ.รัตนสุรินทรปโตรเลี่ยม บจ.รัตนสุรินทรปโตรเลี่ยม
นางพิมพา บุญประจํา
นางพิมพา บุญประจํา

๒๑,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา

นางจันทสีดา นิลจันทร

นางจันทสีดา นิลจันทร

๑๗,๒๒๐ บาท

ตกลงราคา

นางพรทิพย สุขบท

นางพรทิพย สุขบท

๑๗,๖๔๐ บาท

ตกลงราคา

นายออย โคตตาแสง

นายออย โคตตาแสง

๒,๓๑๐ บาท
๑,๕๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

นางสมทรัพย สลับศรี
รานป.อักษรภัณฑ
นางพรทิพย สุขบท

นางสมทรัพย สลับศรี
รานป.อักษรภัณฑ
นางพรทิพย สุขบท

๓,๕๐๐ บาท

ตกลงราคา

นางสั้น นิลจันทร

นางสั้น นิลจันทร

๔,๕๐๐ บาท

ตกลงราคา

นางวิรัตน กนกแกว

นางวิรัตน กนกแกว

-

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

๑๓

จางเหมาจัดทําปายพระบรมฉายาลักษณพระเจาลูกยาเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ

วงเงิน/งบประมาณ
ราคากลาง
๒,๔๐๐ บาท

วิธีซื้อ/จาง
ตกลงราคา

นายอํานาจ แสงราม

๒๕ -

ผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ
รานไอเดียไซน

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา
รานไอเดียไซน

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

จาเหมาจัดทําปายสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนารถ
จัดหาเครื่องดื่มตามโครงการปลูกหญาแฝกเนื่องในวโรกาส
วันแมแหชาติ
จัดซื้อธงตราสัญลักษณสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินี
นารถ
จัดหาเครื่องดื่มตามโครงการรับเสด็จของพระเจาลูกยา
เธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
จางเหมาจัดสถานที่งานวันแมแหงชาติ
จางเหมาจัดหาเครื่องเสียงงานวันแมแหงชาติ
จางเหมาทําปายรณรงคประชาสัมพันธเพื่อปองกันปญหา
ยาเสพติด
จัดซื้อธงตราสัญลักษณพระเจาลูกยาเธอเจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ
จางเหมาจัดสถานที่เครื่องเสียงตามโครงการฝกทักษะ
ภาษาอังกฤษสูประชาคมอาเซี่ยน
จางเหมาทําอาหารวางและเครื่องดื่มตามโครงการฝก
ทักษะภาษาอังกฤษสูประชาคมอาเซี่ยน
จางเหมาทําอาหารตามโครงการฝกทักษะภาษาอังกฤษสู
ประชาคมอาเซี่ยน
จางเหมาทําคูมือประกอบการอบรมตามโครงการฝกทักษะ
ภาษาอังกฤษสูประชาคมอาเซี่ยน

๒,๗๐๐ บาท
๗,๕๐๐ บาท

ตกลงราคา
ตกลงราคา

รานไอเดียไซน
นางสมทรัพย สลับศรี

รานไอเดียไซน
นางสมทรัพย สลับศรี

๑,๕๐๐ บาท

ตกลงราคา

รานทรัพยทวีพานิชย

รานทรัพยทวีพานิชย

๖,๗๕๐ บาท

ตกลงราคา

นางยุพา แสงนวน

นางยุพา แสงนวน

๑,๕๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท
๘,๕๐๐ บาท

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

นางเข็มพร สุขบท
นายสมพร ธรรมวงศ
รานทรัพยทวีพานิชย

นางเข็มพร สุขบท
นายสมพร ธรรมวงศ
รานทรัพยทวีพานิชย

๓,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา

รานป.อักษรภัณฑ

รานป.อักษรภัณฑ

๖,๕๐๐ บาท

ตกลงราคา

นายวันชัย ใยดี

นายวันชัย ใยดี

๑๗,๕๐๐ บาท

ตกลงราคา

นายธีรศักดิ์ เพิ่มพร

นายธีรศักดิ์ เพิ่มพร

๑๗,๕๐๐ บาท

ตกลงราคา

นางพรทิพย สุขบท

นางพรทิพย สุขบท

๒๗,๕๐๐ บาท

ตกลงราคา

รานบุญชอบซีร็อกซ

รานบุญชอบซีร็อกซ

-

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

๒๖

ปรับปรุงผิวถนนลงหินลูกรังทิศตะวันตกหมูบาน บานไผ
หมู ๑ ถึงหนองปลักเปอย หมู ๑๓ ขนาด ๔ x๑,๖๐๐
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
๖๔๐ ตร.ม.พรอมปาย
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๑๓ บานไผ สายทาง
บานนายสมเพชร วงศวาน ถึงแยกบานนายสวน ชาวเมือง
ปกษ ขนาด ๔x๒๔๗ เมตร มีพื้นที่คสล.ไมนอยกวา ๙๘๘
ตร.ม. พรอมปาย

๒๗

๒๘

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๗ บานนาอุดม สาย
ทางบานนายแสง นิลจันทร ถึงแยกบานนายทองใบ ผิว
ออน ขนาด ๔x๒๕๑ เมตร มีพื้นทีค่ สล.ไมนอยกวา
๑,๐๐๔ ตร.ม. พรอมปาย

๒๖-

วงเงิน/งบประมาณ
ราคากลาง
๑๒๖,๐๐๐ บาท

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

สอบราคา

หจก.ภูนพุ า ๑๒๕,๐๐๐ บาท
บจ.สาธิตสุรินทรกอสราง
๑๒๖,๐๐๐ บาท

หจก.ภูนพุ า ๑๒๕,๐๐๐ บาท

๔๖๑,๗๐๐ บาท

สอบราคา

หจก.สมศรีกอสราง ๓๓๓,๐๐๐บาท

๔๖๙,๙๐๐ บาท

สอบราคา

หจก.พูนกิจรัตนะกอสราง
๔๑๔,๐๐๐ บาท
หจก.ราชสีมาสินชัยกอสราง
๓๗๘,๐๐๐ บาท
บจ.สาธิตสุรินทรกอสราง
๓๕๕,๐๐๐ บาท
หจก.สมศรีกอสราง ๓๓๓,๐๐๐
บาท
หจก.พูนกิจรัตนะกอสราง
๔๑๑,๐๐๐ บาท
หจก.ราชสีมาสินชัยกอสราง
๓๗๐,๐๐๐ บาท
บจ.สาธิตสุรินทรกอสราง
๓๖๐,๐๐๐ บาท
หจก.ภูมิสุขวิศวกรรม ๓๗๘,๐๐๐
บาท
หจก.สมศรีกอสราง ๓๔๐,๐๐๐
บาท

หจก.สมศรีกอสราง ๓๔๐,๐๐๐บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง ในรอบเดือน..กันยายน ๒๕๕๘
ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๘
องค์ การบริหารส่ วนตําบลไผ่ อําเภอรัตนบุรี จังหวัสุรินทร์

ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

งานจัดซื้อจัดจาง
คาวัสดุไฟฟา
คาวัสดุสํานักงาน- สวนโยธา
คาวัสดุไฟฟา
จางเหมารถโดยสารไมประจําทางตามโครงการสงเสริม
ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานนาอุดม
เดือน สิงหาคม ๒๕๕๘
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานไผ เดือน
สิงหาคม ๒๕๕๘
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานชอง เดือน
สิงหาคม ๒๕๕๘
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานคอนสวรรค
เดือน สิงหาคม ๒๕๕๘
จางเหมาตามโครงการพัฒนาการเกษตรและการผลิตปศุ
สัตว (กลุมโค-กระบือ) ประจําเดือนวันที่ ๑-๓๑ ส.ค.. ๕๘
จํานวน ๒๐ วัน
จางเหมาจัดทําอาหารวางและเครือ่ งดื่มตามโครงการ
สงเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
จางเหมาจัดทําปายตามโครงการสงเสริมศักยภาพสภาเด็ก

๒๗ –
ส.ข.ร.๑

วงเงิน/งบประมาณ
ราคากลาง
๒๐,๒๔๕ บาท
๗,๗๑๐ บาท
๓,๙๐๐ บาท
๙,๐๐๐ บาท

วิธีซื้อ/จาง
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ
รานสุรินทรปรีชา
รานรวมวิทยา
รานสุรินทรปรีชา
นางทองสุข มนตดี

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา
รานสุรินทรปรีชา
รานรวมวิทยา
รานสุรินทรปรีชา
นางทองสุข มนตดี

๑๐,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา

นางพิมพา บุญประจํา

นางพิมพา บุญประจํา

๒๐,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา

นางจันทสีดา นิลจันทร

นางจันทสีดา นิลจันทร

๑๖,๔๐๐ บาท

ตกลงราคา

นางพรทิพย สุขบท

นางพรทิพย สุขบท

๑๖,๘๐๐ บาท

ตกลงราคา

นายออย โคตตาแสง

นายออย โคตตาแสง

๖,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา

นายอํานาจ แสงราม

นายอํานาจ แสงราม

๑๕,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา

นางสมทรัพย สลับศรี

นางสมทรัพย สลับศรี

๓,๓๐๐ บาท

ตกลงราคา

รานไอเดียไซน

รานไอเดียไซน

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

และเยาวชน
-

ลําดับที่
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน/งบประมาณ
ราคากลาง
จางเหมารถโดยสารปรับอากาศไมประจําทางตามโครงการ
๔๘,๐๐๐ บาท
สงเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
จัดซื้อของสมนาคุณตามโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
อปพร.
จัดสถานที่และเครื่องเสียงเพลหมุนเวียนวัดบานสี่เหลี่ยม

จัดสถานที่และเครื่องเสียงเพลหมุนเวียนสํานักสงฆอัมพวัน
จัดสถานที่และเครื่องเสียงเพลหมุนเวียนศูนยปฎิบตั ิธรรม
วังวิโมกข

จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ศพด.๔ ศูนย
จัดซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.คอนสวรรค
จัดซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.บานชอง
จัดซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.บานนาอุดม
จัดซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.ไผ
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร (ปายลักลอบทิ้งขยะ)
จัดซื้อรถตัดหญาแบบลอจักรยาน
จางเหมาจัดทําอาหารกลางวันอาหารวางและเครื่องดืม่
ตามโครงการขยายผลพัฒนาหมูบา น
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนจํานวน ๖ โรง

วิธีซื้อ/จาง

๒๘ –

ตกลงราคา

ผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ
นายทองสุข มนตดี

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา
นายทองสุข มนตดี

๑,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา

รานเรือนเพิ่มทรัพย

รานเรือนเพิ่มทรัพย

๕,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

นายชาลี นุโยค
นายชาลี นุโยค
นางสั้น นิลจันทร
นางสั้น นิลจันทร
นางพวงพะยอม แสงนวน นางพวงพะยอม แสงนวน

๒๕,๐๐๐ บาท
๗๑,๔๐๐ บาท
๖๙,๗๐๐ บาท
๔๒,๕๐๐ บาท
๘๕,๐๐๐ บาท
๓๐,๐๐๐ บาท
๑๑,๐๐๐ บาท
๔,๓๕๐ บาท

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

รานป.อักษรภัณฑ
รานป.อักษรภัณฑ
รานป.อักษรภัณฑ
รานป.อักษรภัณฑ
รานป.อักษรภัณฑ
นายสมพงษ สลับศรี
บจ.ซ พานิชยทูล
นางบัวพันธ โททอง

รานป.อักษรภัณฑ
รานป.อักษรภัณฑ
รานป.อักษรภัณฑ
รานป.อักษรภัณฑ
รานป.อักษรภัณฑ
นายสมพงษ สลับศรี
บจ.ซ พานิชยทูล
นางบัวพันธ โททอง

๖๒๑,๑๔๒.๖๐ บาท

วิธีกรณีพิเศษ

สหกรณโคนมวังน้ําเย็น
จํากัด

สหกรณโคนมวังน้ําเย็น
จํากัด

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

๒๖

จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. ๔ ศูนย

๑๗๒,๙๗๘.๔๐ บาท
บาท

วิธีกรณีพิเศษ

สหกรณโคนมวังน้ําเย็น
จํากัด
-

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

๒๗

จัดซื้อใบอนุญาตฆาสุกร (ฆ.จ.ส.๙)

๒๘
๒๙

จัดสถานที่และเครื่องเสียงเพลหมุนเวียนวัดหงษ บานชอง

๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

จัดสถานที่และเครื่องเสียงเพลหมุนเวียนศูนยปฎิบติธรรม
ดงบาก
คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จัดสถานที่และเครื่องเสียงเพลหมุนเวียนวัดเลียบ บานไผ

บูรณะถนนคอนกรีตเสริมเหล็กลงไหลทางลูกรัง
หมู ๑๔
บูรณะถนนเสริมลูกรัง หมู ๓ บานชอง
จัดสถานที่และเครื่องเสียงเพลหมุนเวียนวัดบําเพ็ญธรรม
จัดสถานที่และเครื่องเสียงเพลหมุนเวียนวัดอิสาณ
จัดสถานที่และเครื่องเสียงเพลหมุนเวียนวัดศรีลาวรรณ
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานนาอุดม
เดือน กันยายน ๒๕๕๘
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานไผ เดือน
กันยายน ๒๕๕๘

สหกรณโคนมวังน้ําเย็น
จํากัด

๒๙ –

วงเงิน/งบประมาณ
ราคากลาง
๕,๕๐๐ บาท

วิธีซื้อ/จาง

๕,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา
ตกลงราคา

ผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ
โรงพิมพอาสารักษา
ดินแดน
นายพิทักษ คงนุรัตน
นายอุไร ราชอาจ

๘,๙๐๐บาท
๕,๐๐๐ บาท
๕๔,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

บจ.รัตนสุรินทรปโตรเลี่ยม บจ.รัตนสุรินทรปโตรเลี่ยม
นายประทวน ทองราช
นายประทวน ทองราช
รานเจริญทรัพย
รานเจริญทรัพย

๘,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๑๑,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

รานเจริญทรัพย
นายประยงค กะนันตัง
นายอํานาจ แสงราม
นางสุจิตรา ชาติเจริญ
นางพิมพา บุญประจํา

รานเจริญทรัพย
นายประยงค กะนันตัง
นายอํานาจ แสงราม
นางสุจิตรา ชาติเจริญ
นางพิมพา บุญประจํา

๒๒,๐๐๐ บาท

ตกลงราคา

นางจันทสีดา นิลจันทร

นางจันทสีดา นิลจันทร

ตกลงราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา
โรงพิมพอาสารักษา
ดินแดน
นายพิทักษ คงนุรัตน
นายอุไร ราชอาจ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

๓๙
๔๐
๔๑

จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานชอง เดือน
กันยายน ๒๕๕๘
จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บานคอนสวรรค
เดือน กันยายน ๒๕๕๘
จางเหมาตามโครงการพัฒนาการเกษตรและการผลิตปศุ
สัตว (กลุมโค-กระบือ) ประจําเดือนวันที่ ๑-๓๐ก.ย.. ๕๘
จํานวน ๒๒ วัน

๑๘,๐๔๐ บาท

ตกลงราคา

นางพรทิพย สุขบท

นางพรทิพย สุขบท

๑๘,๔๘๐ บาท

ตกลงราคา

นายออย โคตตาแสง

นายออย โคตตาแสง

๖,๖๐๐ บาท

ตกลงราคา

นายอํานาจ แสงราม

นายอํานาจ แสงราม

-

ลําดับที่
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗

งานจัดซื้อจัดจาง
จัดซื้อไนโตรเจนเหลว
จางเหมาบูรณะถนนลงหินคลุก หมู ๑๐ ถึงถนนลาดยาง
หมู ๘
จางเหมาบูรณะถนนลูกรังเสริมหินคลุกหมู ๑๓ ถึงทางไป
ตําบลระเวียง
จางเหมาบูรณะถนนลูกรังเสริมหินคลุกบานคอนสวรรค
หมู ๕ ถึงเขตตําบลหนองบัวทอง
จางเหมาบูรณะถนนลงหินคลุก หมู ๔ ถึงบานชอง หมู ๑๔
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๘ บานยางชุม สาย
ทางบานนายสําเภา ศรีงาม ถึงทางหลวงแผนดินขนาด ๔
x ๓๓๔ เมตร มีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา ๑,๓๓๖ ตร.ม.ไหล
ทางลูกรัง (อัดแนน) ขางละ ๐.๕๐ เมตร พรอมปาย

วงเงิน/งบประมาณ
ราคากลาง
๑๖,๗๗๐ บาท
๕๕,๕๐๐ บาท

วิธีซื้อ/จาง

๓๐ –

ตกลงราคา
ตกลงราคา

ผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ
รานเมืองแกวการเกษตร
รานเจริญทรัพย

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา
รานเมืองแกวการเกษตร
รานเจริญทรัพย

๙๑,๕๐๐ บาท

ตกลงราคา

รานเจริญทรัพย

รานเจริญทรัพย

๗๕,๕๐๐ บาท

ตกลงราคา

รานเจริญทรัพย

รานเจริญทรัพย

๗๕,๕๐๐ บาท
๖๓๕,๔๐๐ บาท

ตกลงราคา
สอบราคา

รานเจริญทรัพย

รานเจริญทรัพย

หจก.พูนกิจรัตนะกอสราง
๕๖๑,๐๐๐ บาท
หจก.ภูนพุ า ๕๓๕,๐๐๐ บาท
บจ.สาธิตสุรินทรกอสราง
๔๘๕,๐๐๐ บาท
หจก.ราชสีมาสินชัยกอสราง
๔๘๘,๐๐๐ บาท
หจก.สมศรีกอสราง ๔๕๒,๐๐๐
บาท

หจก.สมศรีกอสราง ๔๕๒,๐๐๐
บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

๔๘

ซอมสรางผิวทางแอสฟสติกคอนกรีต โดยวิธี (Paverment
inplace Recycling) สายนาวอง หมู ๔ ระยะทาง ๘๐๕ เมตร

๓,๑๘๗,๐๐๐ บาท

หจก.สินเจริญสนม ๓,๑๗๙,๐๐๐
บาท

ประกวดราคา

พรอมวางทอระบายน้ําขนาด ๐.๘๐ เมตร จํานวน ๑๖ ทอน

หจก.สุรินทอมรวัฒนกอ สราง

ทํากําแพงปากทอ พรอมปายฯ

๓,๑๘๐,๕๐๐ บาท
หจก.สุรินทรืเทพศิลา ๓,๑๘๐,๐๐๐
บาท
หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ
๓,๑๘๑,๐๐๐ บาท

-

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน/งบประมาณ
ราคากลาง

๔๙

ปรับปรุงถนนเสริมดินลูกรัง หมู ๓ บานชองสายทางขาง
คลองถนนทางหลวงแผนดิน ถึงบานนาอุดมหมู ๗ ขนาด
๔ x ๓,๓๓๐ เมตร พรอมปาย
ปรับปรุงชั้นรองพื้นทางลูกรังเสริมหินคลุก หมู ๙ บานไผ

๒๑๗,๐๐๐ บาท

๕๐

วิธีซื้อ/จาง

สอบราคา

๓๑ –
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

หจก.สินเจริญสนม ๓,๑๗๙,๐๐๐
บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

รานเจริญทรัพย ๒๑๔,๒๐๐ บาท
หจก.ภูนพุ า ๒๑๖,๕๐๐ บาท

รานเจริญทรัพย ๒๑๔,๒๐๐ บาท

๒๖๖,๐๐๐ บาท

สอบราคา

บจ.สาธิตสุรินทรกอสราง
๒๖๖,๐๐๐ บาท
หจก.ภูนุพา ๒๖๕,๐๐๐
บาท

หจก.ภูนุพา ๒๖๕,๐๐๐ บาท

๒๔๐,๒๐๐ บาท

สอบราคา

หจก.ราชสีมาสินชัยกอสราง

หจก.ราชสีมาสินชัยกอสราง

ขนาด ๔ x ๔๐๐ เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๒๐ เมตร หรือมี
ปริมาณลูกรังไมนอยกวา ๓๒๐ ลบ.ม.พรอมวางทอ คสล.
ขนาด ๐.๖๐ เมตร จํานวน ๗ เมตร เสริมหินลูกรังผิวทาง
ขนาดกวาง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา ๑๖๐ ลบ.ม.
พรอมปาย

๕๑

กอสรางลานจอดรถภายในองคการบริหารสวนตําบลไผ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

ขนาดกวาง ๗ เมตร ยาว ๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มี

๑๕๘,๘๐๐ บาท
หจก.สมศรีกอสราง ๑๖๔,๐๐๐
บาท
หจก.ภูนพุ า ๑๙๐,๐๐๐ บาท
บจ.สาธิตสุรินทรกอสราง
๖๑๖,๐๐๐ บาท
หจก.ราชสีมาสินชัยกอสราง
๒๕๙,๙๐๐ บาท
หจก.สมศรีกอสราง ๒๖๓,๐๐๐
บาท
หจก.ภูนพุ า ๓๐๘,๐๐๐ บาท
บจ.สาธิตสุรินทรกอสราง
๒๗๐,๐๐๐ บาท
หจก.พูนกิจรัตนะกอสราง
๒๙๐,๐๐๐ บาท
หจก.ภูมิสุขวิศวกรรม ๒๖๘,๖๐๐.รานสินประเสริฐกอสราง
๓๐๘,๐๐๐ บาท

พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ๔๗๖ ตร.ม. พรอมปายฯ

๕๒

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๑๓ บานไผ

๓๕๘,๓๐๐ บาท

สอบราคา

ขนาด ๔ x ๑๙๓ เมตร มีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา ๗๗๒
ตร.ม.. พรอมปาย

-

ลําดับที่
๕๓

งานจัดซื้อจัดจาง
ตอเติมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคอนสวรรค ขนาด

วงเงิน/งบประมาณ
ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

๓๒ –
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

๑๕๘,๘๐๐ บาท

หจก.ราชสีมาสินชัยกอสราง
๒๕๙,๙๐๐ บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

๗๑๘ ,๐๐๐ บาท

สอบราคา

หจก.โภคทรัพยธุรกิจ
๖๔๔,๐๐๐ บาท

หจก.โภคทรัพยธุรกิจ
๖๔๔,๐๐๐ บาท

๓๕๘,๓๐๐ บาท

สอบราคา

หจก.ราชสีมาสินชัยกอสราง
๒๕๙,๙๐๐ บาท
หจก.สมศรีกอสราง ๒๖๓,๐๐๐
บาท
หจก.ภูนพุ า ๓๐๘,๐๐๐ บาท

หจก.ราชสีมาสินชัยกอสราง
๒๕๙,๙๐๐ บาท

กวาง ๗ x ๑๔ เมตร หรือมีพื้นทีใ่ ชสอยไมนอยกวา ๙๘
ตร.ม. พรอมปายประชาสัมพันธ

๕๔

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๑๓ บานไผ
ขนาด ๔ x ๑๙๓ เมตร มีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา ๗๗๒
ตร.ม.. พรอมปาย

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

บจ.สาธิตสุรินทรกอสราง
๒๗๐,๐๐๐ บาท
หจก.พูนกิจรัตนะกอสราง
๒๙๐,๐๐๐ บาท
หจก.ภูมิสุขวิศวกรรม ๒๖๘,๖๐๐.รานสินประเสริฐกอสราง
๓๐๘,๐๐๐ บาท

