แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนมีนาคม 2563
องค์ การบริหารส่ วนตาบลหันห้ วยทราย อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสี มา
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ้ าง

1

จัดซื้ อน้ าดื่ มน้ าแข็งโครงการงานของดี

4,990.00 เฉพาะเจาะจง

2

จัดซื้ อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฎิบตั ิการให้
ความรู ้ ในการป้ องกันโรคติดต่อเชื้ อไวรัส
โคโรนา 2011(COVID-19) และการจัดทา
หน้ากากอนามัยเพื่อการป้ องกันตนเอง
จัดซื้ อวัสดุตามโครงการพลังคนไทยร่ วมใจ
ป้ องกันวรัสโคโรนา(COVID-19)
จัดซื้ อวัสดุวทิ ยาศาสตร์ หรื อการแพทย์
(สารกาจัดลูกน้ ายุงลายน้ ายาพ่นหมอกควัน)
จัดซื้ อวัสดุวทิ ยาศาสตร์ หรื อการแพทย์
(วัคซีนโรคพิษสุนขั บ้าพร้อมอุปกรณ์ )
จ้างหมาจัดทาป้ ายภาษี

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

3
4
5
6
7
8

จ้างเหมาจัดเตรี ยมสถานที่ จัดเต็นท์
นิทรรศการ ตามโครงการงานของดี
จ้างเหมาป้ ายโครงการอบรมเชิงปฎิบตั ิการ
ให้ความรู ้ ในการป้ องกันโรคติดต่อเชื้ อไวรัส
โคโรนา 2011(COVID-19) และการจัดทา
ทาหน้ากากอนามัยเพื่อป้ องกันตนเอง

21,717.00 เฉพาะเจาะจง
70,400.00 เฉพาะเจาะจง
24,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,800.00 เฉพาะเจาะจง
30,000.00 เฉพาะเจาะจง
450.00 เฉพาะเจาะจง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

ร้านที.เอ.ช้อป
ราคา 4,990 บาท
ร้านที.เอ.ช้อป
ราคา 2,500 บาท

ร้านที.เอ.ช้อป
ราคา 4,990 บาท
ร้านที.เอ.ช้อป
ราคา 2,500 บาท

สามารถขายได้ตามที่เสนอ

ร้านที.เอ.ช้อป
ราคา 21,717 บาท
ร้านอริ ศราพาณิ ชย์
ราคา 70,400 บาท
ร้านอริ ศราพาณิ ชย์
ราคา 24,000 บาท
โรงพิมพ์เทพประทาย
ราคา 1,800 บาท
นายรังสรรค์ จันทร์เรื่ อง
ราคา 30,000 บาท
โรงพิมพ์เทพประทาย
ราคา 450 บาท

ร้านที.เอ.ช้อป
ราคา 21,717 บาท
ร้านอริ ศราพาณิ ชย์
ราคา 70,400 บาท
ร้านอริ ศราพาณิ ชย์
ราคา 24,000 บาท
โรงพิมพ์เทพประทาย
ราคา 1,800 บาท
นายรังสรรค์ จันทร์ เรื่ อง
ราคา 30,000 บาท
โรงพิมพ์เทพประทาย
ราคา 450 บาท

สามารถขายได้ตามที่เสนอ

สามารถขายได้ตามที่เสนอ

สามารถขายได้ตามที่เสนอ
สามารถขายได้ตามที่เสนอ
สามารถขายได้ตามที่เสนอ
สามารถขายได้ตามที่เสนอ
สามารถขายได้ตามที่เสนอ

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนมีนาคม 2563
องค์ การบริหารส่ วนตาบลหันห้ วยทราย อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสี มา
ลาดับที่
9

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ้ าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

13,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสงวน ศรี แก้ว
ราคา 13,000 บาท

นางสาวสงวน ศรี แก้ว
ราคา 13,000 บาท

สามารถขายได้ตามที่เสนอ

10

จ้างเหมาอาหาร อาหารว่าง โครงการอมรม
เชิงปฎิบตั ิการให้ความรู ้ ในการป้ องกันโรค
ติดต่อเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และการจัดทาหน้ากากอนามัยเพื่อการป้ อง
กันตนเอง
จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้ า

3,435.56 เฉพาะเจาะจง

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนกลอย หมู่ที่ 6

98,000.00 เฉพาะเจาะจง

12

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านชลประทาน หมู่ที่ 9

81,000.00 เฉพาะเจาะจง

การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค อ.ประทาย
ราคา 3,435.56 บาท
หจก.ท่วมอินเตอร์
ราคา 98,000 บาท
หจก.ยิ่งเพิ่มพูนก่อสร้าง
ราคา 81,000 บาท

สามารถขายได้ตามที่เสนอ

11

การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค อ.ประทาย
ราคา 3,435.56 บาท
หจก.ท่วมอินเตอร์
ราคา 98,000 บาท
หจก.ยิ่งเพิ่มพูนก่อสร้าง
ราคา 81,000 บาท

เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด

