แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
องค์ การบริหารส่ วนตาบลหันห้ วยทราย อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสี มา
ลาดับที่
1
2
3
4

5
6

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ้ าง

จัดซื้ อวัสดุคอมพิวเตอร์
(หมึกเครื่ องปริ้ นเตอร์)
จัดซื้ อวัสดุโครงการส่งเสริ มและฝึ กฝนอาชีพ

11,450.00 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาป้ ายโครงการส่งเสริ มและฝึ กฝน
อาชีพ(อบรมเชิงปฎิบตั ิการการเย็บผ้า)
จ้างเหมาจัดทาหาอาหารว่าง พร้อมน้ าดื่ มตาม
โครงการส่งเสริ มและฝึ กฝนอาชีพ
(อบรมเชิงปฎิบตั ิการการเย็บผ้า)
จ้างเหมาซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์สานักงาน
(เครื่ องปรับอากาศ)
จ้างเหมาทาตรายาง

450.00 เฉพาะเจาะจง

3,920.00 เฉพาะเจาะจง

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

1,450.00 เฉพาะเจาะจง
1,600.00 เฉพาะเจาะจง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

ร้านหลุยส์ 2018
ราคา 11,450 บาท
ร้านที.เอ.ช็อป
ราคา 3,920 บาท
โรงพิมพ์เทพประทาย
ราคา 450 บาท
ร้านที.เอ.ช็อป
ราคา 10,000 บาท

ร้านหลุยส์ 2018
ราคา 11,450 บาท
ร้านที.เอ.ช็อป
ราคา 3,920 บาท
โรงพิมพ์เทพประทาย
ราคา 450 บาท
ร้านที.เอ.ช็อป
ราคา 10,000 บาท

สามารถขายได้ตามที่เสนอ

ร้านสบายแอร์
ราคา 1,450 บาท
โรงพิมพ์เทพประทาย
ราคา 1,600 บาท
โรงพิมพ์เทพประทาย
ราคา 450 บาท

ร้านสบายแอร์
ราคา 1,450 บาท
โรงพิมพ์เทพประทาย
ราคา 1,600 บาท
โรงพิมพ์เทพประทาย
ราคา 450 บาท

สามารถขายได้ตามที่เสนอ

สามารถขายได้ตามที่เสนอ
สามารถขายได้ตามที่เสนอ
สามารถขายได้ตามที่เสนอ

สามารถขายได้ตามที่เสนอ

7

จ้างเหมาทาป้ ายโครงการส่งเสริ มและฝึ กฝน
อาชีพ (การทาสบู่สมุนไพร)

450.00 เฉพาะเจาะจง

8

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อม
อาหารว่าง น้ าดื่ ม และน้ าแข็ง โครงการส่ง
เสริ มและฝึ กฝนอาชีพ(การทาสบู่สมุนไพร)
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง

7,800.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสงวน ศรี แก้ว
ราคา 7,800 บาท

นางสาวสงวน ศรี แก้ว
ราคา 7,800 บาท

สามารถขายได้ตามที่เสนอ

33,050.97 เฉพาะเจาะจง

บริ ษทั โตโยต้าทองรวยสี มา จก.
ราคา 33,050.97 บาท

บริ ษทั โตโยต้าทองรวยสี มา จก.
ราคา 33,050.97 บาท

สามารถขายได้ตามที่เสนอ

9

สามารถขายได้ตามที่เสนอ

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
องค์ การบริหารส่ วนตาบลหันห้ วยทราย อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสี มา
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ้ าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

10

ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.หันห้วยทราย

479,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริ ษทั สิ งห์เอ็นจิเนียริ่ ง
แอนคอนสตรัคชัน่
ราคา 479,000 บาท

บริ ษทั สิ งห์เอ็นจิเนียริ่ ง
แอนคอนสตรัคชัน่
ราคา 479,000 บาท

เสนอราคาต่าสุด

11

ซ่อมแซมถนน ถนน คสล.บ้านดอนกลอย
หมู่ที่ 6

148,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ยิ่งเพิ่มพูนก่อสร้าง
ราคา 148,000 บาท

หจก.ยิ่งเพิ่มพูนก่อสร้าง
ราคา 148,000 บาท

เสนอราคาต่าสุด

12

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านชลประทาน หมู่ที่ 9

257,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ท่วมอินเตอร์
ราคา 257,000 บาท

หจก.ท่วมอินเตอร์
ราคา 257,000 บาท

เสนอราคาต่าสุด

13

ซ่อมแซมถนน คสล.บ้านหันห้วยทราย
หมู่ที่ 1

213,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ท่วมอินเตอร์
ราคา 213,000 บาท

หจก.ท่วมอินเตอร์
ราคา 213,000 บาท

เสนอราคาต่าสุด

14

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองช่องแมว
หมู่ที่ 2

189,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.บัวลาย
ราคา 189,000 บาท

หจก.บัวลาย
ราคา 189,000 บาท

เสนอราคาต่าสุด

