
แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ซ้ือน้้ามนั  ( ประจ้าเดือน  ต.ค.57 ) 5,400.00 บาท ตกลงราคา บริษทั แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จ้ากดั บริษทั แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จ้ากดั เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 5,400.00 บาท 5,400.00 บาท

2 ซ้ือน้้าด่ืม (ประจ้าเดือน ต.ค.57 ) 375.00 บาท ตกลงราคา นายสุรเชฎฐ์    สวนดี นายสุรเชฎฐ์    สวนดี เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 375.00 บาท 375.00 บาท

3 ซ้ือหนงัสือพมิพ ์ ( ประจ้าเดือน  ต.ค.57 ) 620.00 บาท ตกลงราคา ร้านเทพวิทยาการพมิพ์ ร้านเทพวิทยาการพมิพ์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 620.00 บาท 620.00 บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน   ตลุาคม  พ .ศ. 2557    ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                 

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดซ้ือ วิธีซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 จ้างเหมารถ-รับส่ง ( ประจ้าเดือน  ต.ค.57 ) 7,150.00  บาท ตกลงราคา นายตระกลู   กรวยสวัสด์ิ นายตระกลู   กรวยสวัสด์ิ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษาฯ) 7,150.00  บาท 7,150.00  บาท

2 จ้างเหมาคนท้าความสะอาด (ประจ้าเดือน ต.ค.57 ) 3,900.00  บาท ตกลงราคา นางบญุยงค์  พรมมานอก นางบญุยงค์  พรมมานอก เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษาฯ) 3,900.00  บาท 3,900.00  บาท

3 จ้างเหมายาม ( ประจ้าเดือน  ต.ค.57 ) 9,300.00  บาท ตกลงราคา นายประสิทธิ ์ สร้อยนอก นายประสิทธิ ์ สร้อยนอก เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 9,300.00  บาท 9,300.00  บาท

4 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ข้อบญัญัติ 3,125  บาท ตกลงราคา ร้าน คิว พ ีกอ๊ปปี๊ ร้าน คิว พ ีกอ๊ปปี๊ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 3,125.00  บาท 3,125.00  บาท

5 จ้างเหมาท้าพวงมาลา (วันปยิะมหาราช) 1,000.00 บาท ตกลงราคา ร้าน มวลไม้ ร้าน มวลไม้ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท

6 จ้างเหมาซ่อมรถตัดหญ้า 530.00 บาท ตกลงราคา ร้านเฒ่าเจริญยนต์ ร้านเฒ่าเจริญยนต์ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 530.00 บาท 530.00 บาท

7 จ้างเหมา โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า คสล.  300,000.00 บาท สอบราคา   1.  หจก.ณัฐภทัรการกอ่สร้าง   1.  หจก.ณัฐภทัรการกอ่สร้าง เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุดและมคุีณสมบติั

บา้นทองหลางนอ้ย  ม.1   เสนอราคา   300,000.00  บาท   เสนอราคา   300,000.00  บาท ครบถ้วนตามที่ อบต. ก้าหนด

8 จ้างเหมา โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น  150,000.00 บาท สอบราคา   1.  หจก.ศิริศักด์ิการโยธา   1.  หจก.ศิริศักด์ิการโยธา เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุดและมคุีณสมบติั

บา้นทองหลางนอ้ย  ม.1   เสนอราคา   140,000.00  บาท   เสนอราคา   140,000.00  บาท ครบถ้วนตามที่ อบต. ก้าหนด

  2.  หจก.ประภารุ่งเรืองกอ่สร้าง

  เสนอราคา   148,000.00  บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558

แบบ   สขร.1

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน  ตลุาคม  พ .ศ. 2557 ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ซ้ือน้้ามนั  ( ประจ้าเดือน  พ.ย.57 ) 7,100.00 บาท ตกลงราคา บริษทั แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จ้ากดั บริษทั แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จ้ากดั เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 7,100.00 บาท 7,100.00 บาท

2 ซ้ือน้้าด่ืม (ประจ้าเดือน พ.ย.57 ) 660.00 บาท ตกลงราคา นายสุรเชฎฐ์    สวนดี นายสุรเชฎฐ์    สวนดี เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 660.00 บาท 660.00 บาท

3 ซ้ือหนงัสือพมิพ ์ ( ประจ้าเดือน  พ.ย.57 ) 600.00 บาท ตกลงราคา ร้านเทพวิทยาการพมิพ์ ร้านเทพวิทยาการพมิพ์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 600.00 บาท 600.00 บาท

4 ซ้ือน้้ามนั  ( ประจ้าเดือน  พ.ย.57 ) 2,595.00 บาท ตกลงราคา ร้าน ส.เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ ร้าน ส.เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 2,595.00 บาท 2,595.00 บาท

5 ซ้ือวัสดุส้านกังาน ( กระดาษถ่ายเอกสาร ) 12,792.00 บาท ตกลงราคา ร้าน ส.เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ ร้าน ส.เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 12,792.00 บาท 12,792.00 บาท

6 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์  ( หมกึปร้ึน ) 5,800.00 บาท ตกลงราคา ร้าน พ ีเอส กอ๊ปปี๊ ร้าน พ ีเอส กอ๊ปปี๊ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 5,800.00 บาท 5,800.00 บาท

7 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์  ( แผ่น  CD ) 1,200.00 บาท ตกลงราคา ร้าน เอม็ แอนด์ซี เซอร์วิส ร้าน เอม็ แอนด์ซี เซอร์วิส เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 1,200.00 บาท 1,200.00 บาท

8 ซ้ือวัสดุส้านกังาน ( กระดาษถ่ายเอกสาร ) 10,765.00 บาท ตกลงราคา ร้าน ส.เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ ร้าน ส.เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (กองคลัง) 10,765.00 บาท 10,765.00 บาท

9 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์  ( หมกึเติม ) 500.00 บาท ตกลงราคา ร้าน เอม็ แอนด์ซี เซอร์วิส ร้าน เอม็ แอนด์ซี เซอร์วิส เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 500.00 บาท 500.00 บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน   พฤศจกิายน  พ .ศ. 2557    ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                 

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดซ้ือ วิธีซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

10 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์  ( หมกึปร้ิน ) 11,600.00 บาท ตกลงราคา ร้าน พ ีเอส กอ๊ปปี๊ ร้าน พ ีเอส กอ๊ปปี๊ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (กองคลัง) 11,600.00 บาท 11,600.00 บาท

11 ซ้ือวัสดุส้านกังาน ( กระดาษถ่ายเอกสาร ) 4,343.00 บาท ตกลงราคา ร้าน ส.เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ ร้าน ส.เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (กองช่าง) 4,343.00 บาท 4,343.00 บาท

12 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์  ( หมกึปร้ึน ) 5,800.00 บาท ตกลงราคา ร้าน พ ีเอส กอ๊ปปี๊ ร้าน พ ีเอส กอ๊ปปี๊ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (กองช่าง) 5,800.00 บาท 5,800.00 บาท

13 ซ้ือครุภณัฑ์ส้านกังาน  ( โต๊ะคอมพวิเตอร์พร้อมเกา้อี้ ) 5,400.00 บาท ตกลงราคา ร้าน เอม็ แอนด์ซี เซอร์วิส ร้าน เอม็ แอนด์ซี เซอร์วิส เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (กองคลัง) 5,400.00 บาท 5,400.00 บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558

แบบ   สขร.1

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน   พฤศจกิายน  พ .ศ. 2557    ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                 

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดซ้ือ วิธีซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 จ้างเหมารถ-รับส่ง ( ประจ้าเดือน  พ.ย.57 ) 11,000.00  บาท ตกลงราคา นายตระกลู   กรวยสวัสด์ิ นายตระกลู   กรวยสวัสด์ิ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษาฯ) 11,000.00  บาท 11,000.00  บาท

2 จ้างเหมาคนท้าความสะอาด (ประจ้าเดือน พ.ย.57 ) 6,000.00  บาท ตกลงราคา นางบญุยงค์  พรมมานอก นางบญุยงค์  พรมมานอก เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษาฯ) 6,000.00  บาท 6,000.00  บาท

3 จ้างเหมายาม ( ประจ้าเดือน  พ.ย.57 ) 9,000.00  บาท ตกลงราคา นายประสิทธิ ์ สร้อยนอก นายประสิทธิ ์ สร้อยนอก เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 9,000.00  บาท 9,000.00  บาท

4 จ้างเหมาท้าตรายาง (กองช่าง) 1,580.00 บาท ตกลงราคา ร้าน คิว พ ีกอ๊ปปี๊ ร้าน คิว พ ีกอ๊ปปี๊ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 1,580.00 บาท 1,580.00 บาท

5 จ้างเหมาท้าสต๊ิกเกอร์ควบคุมรถเกี่ยวข้าว 300.00 บาท ตกลงราคา ร้าน ดิจิตอล แอดเวอรืไทซ่ิง ร้าน ดิจิตอล แอดเวอรืไทซ่ิง เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (กองคลัง) 300.00 บาท 300.00 บาท

6 จ้างเหมาดูดส่ิงปฎกิลู 800.00  บาท ตกลงราคา นายบวัพวัธ์    ผ่องแผ้ว นายบวัพวัธ์    ผ่องแผ้ว เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 800.00  บาท 800.00  บาท

7 จ้างเหมาท้าปา้ย (วันพอ่ 5 ธันวา) 4,500.00 บาท ตกลงราคา ร้าน ดิจิตอล แอดเวอรืไทซ่ิง ร้าน ดิจิตอล แอดเวอรืไทซ่ิง เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 4,500.00 บาท 4,500.00 บาท

8 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 4,500.00 บาท ตกลงราคา ร้าน คิว พ ีกอ๊ปปี๊ ร้าน คิว พ ีกอ๊ปปี๊ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 4,500.00 บาท 4,500.00 บาท

9 จ้างเหมาท้าอาหาร (ประชุมสภา 14 พ.ย.57 ) 2,250.00 บาท ตกลงราคา นางสาวมว้ย   แกว้ดอนรี นางสาวมว้ย   แกว้ดอนรี เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 2,250.00 บาท 2,250.00 บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน  พฤศจกิายน  พ .ศ. 2557  ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

10 จ้างเหมา ประกอบอาหารกลางวันใหเ้ด็ก ศพด. 111,600.00 บาท สอบราคา   1.  นางสาวมว้ย   แกว้ดอนรี   1.  นางสาวมว้ย   แกว้ดอนรี เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุดและมคุีณสมบติั

บา้นทองหลางนอ้ย    เสนอราคา   106,020,00 บาท   เสนอราคา   106,020,00 บาท ครบถ้วนตามที่ อบต. ก้าหนด

  2.  นางเมี๊ยน   กรวยสวัสด์ิ

  เสนอราคา   107,415.00 บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2557

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน   พฤศจกิายน  พ .ศ. 2557 ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ซ้ือน้้ามนั  ( ประจ้าเดือน  ธ.ค.57 ) 4,000.00 บาท ตกลงราคา บริษทั แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จ้ากดั บริษทั แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จ้ากดั เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 4,000.00 บาท 4,000.00 บาท

2 ซ้ือน้้าด่ืม (ประจ้าเดือน ธ.ค.57 ) 360.00 บาท ตกลงราคา นายสุรเชฎฐ์    สวนดี นายสุรเชฎฐ์    สวนดี เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 360.00 บาท 360.00 บาท

3 ซ้ือหนงัสือพมิพ ์ ( ประจ้าเดือน  ธ.ค.57 ) 620.00 บาท ตกลงราคา ร้านเทพวิทยาการพมิพ์ ร้านเทพวิทยาการพมิพ์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 620.00 บาท 620.00 บาท

4 ซ้ือน้้าแข็ง  ( โครงการคลองสวย น้้าใส ) 200.00 บาท ตกลงราคา นางสุวรรณี     แซ่เล่า นางสุวรรณี     แซ่เล่า เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 200.00  บาท 200.00  บาท

5 ซ้ือน้้าแกว้  ( โครงการคลองสวย น้้าใส ) 300.00 บาท ตกลงราคา ร้าน เตียฮะอวด ร้าน เตียฮะอวด เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 300.00 บาท 300.00 บาท

6 ซ้ือน้้าแกว้  ( โครงการเฉลิมพระเกยีรติ ) 450.00 บาท ตกลงราคา ร้าน เตียฮะอวด ร้าน เตียฮะอวด เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 450.00 บาท 450.00 บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน   ธันวาคม  พ .ศ. 2557    ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                 

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดซ้ือ วิธีซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

7 ซ้ือน้้าแข็ง  ( โครงการเฉลิมพระเกยีรติ ) 100.00 บาท ตกลงราคา นางสุวรรณี     แซ่เล่า นางสุวรรณี     แซ่เล่า เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 100.00  บาท 100.00  บาท

8 ซ้ือน้้าแข็ง  ( โครงการอปพร.ปใีหม ่58 ) 250.00 บาท ตกลงราคา นางสุวรรณี     แซ่เล่า นางสุวรรณี     แซ่เล่า เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 250.00  บาท 250.00  บาท

9 ซ้ือกาแฟ,โอวัลติล,ฯลฯ  ( โครงการอปพร.ปใีหม ่58 ) 4,648.00 บาท ตกลงราคา ร้าน เตียฮะอวด ร้าน เตียฮะอวด เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 4,648.00 บาท 4,648.00 บาท

10 ซ้ือน้้ามนั  ( หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 13 ) 10,185.60 บาท ตกลงราคา บริษทั แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จ้ากดั บริษทั แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จ้ากดั เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด ) 10,185.60 บาท 10,185.60 บาท

11 ซ้ือวัสดุ (งานบา้นงานครัว) 4,240.00 บาท ตกลงราคา ร้าน ส.เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ ร้าน ส.เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 4,240.00 บาท 4,240.00 บาท

12 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ  13,380.00 บาท ตกลงราคา ร้าน สมมาศ เทรดด้ิง ร้าน สมมาศ เทรดด้ิง เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (กองช่าง) 13,380.00 บาท 13,380.00 บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน   ธันวาคม  พ .ศ. 2557    ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                 

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดซ้ือ วิธีซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 จ้างเหมารถ-รับส่ง ( ประจ้าเดือน  ธ.ค.57 ) 11,000.00  บาท ตกลงราคา นายตระกลู   กรวยสวัสด์ิ นายตระกลู   กรวยสวัสด์ิ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษาฯ) 11,000.00  บาท 11,000.00  บาท

2 จ้างเหมาคนท้าความสะอาด (ประจ้าเดือน ธ.ค.57 ) 6,000.00  บาท ตกลงราคา นางบญุยงค์  พรมมานอก นางบญุยงค์  พรมมานอก เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษาฯ) 6,000.00  บาท 6,000.00  บาท

3 จ้างเหมายาม ( ประจ้าเดือน  ธ.ค.57 ) 9,300.00  บาท ตกลงราคา นายประสิทธิ ์ สร้อยนอก นายประสิทธิ ์ สร้อยนอก เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 9,300.00  บาท 9,300.00  บาท

4 จ้างเหมาท้าปา้ย (โครงคลองสวย น้้าใส) 450.00 บาท ตกลงราคา ร้าน ดิจิตอล แอดเวอรืไทซ่ิง ร้าน ดิจิตอล แอดเวอรืไทซ่ิง เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 450.00 บาท 450.00 บาท

5 จ้างเหมาเคร่ืองจักรกล (แมคโคร)(โครงคลองสวย น้้าใส) 12,000.00 บาท ตกลงราคา นายพฒันา  ธรรมธร นายพฒันา  ธรรมธร เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 12,000.00 บาท 12,000.00 บาท

6 จ้างเหมาท้าปา้ย (ทจุริตสอบครู) 1,050.00  บาท ตกลงราคา ร้าน ดิจิตอล แอดเวอรืไทซ่ิง ร้าน ดิจิตอล แอดเวอรืไทซ่ิง เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 1,050.00  บาท 1,050.00  บาท

7 จ้างเหมาพานดอกไม ้(โครงการเฉลิมพระเกยีรติ) 600.00 บาท ตกลงราคา ร้าน มวลไม้ ร้าน มวลไม้ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 600.00 บาท 600.00 บาท

8 จ้างเหมาเคร่ืองเสียง(โครงการเฉลิมพระเกยีรติ) 500.00 บาท ตกลงราคา นายจวน   กรวยสวัสด์ิ นายจวน   กรวยสวัสด์ิ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 500.00 บาท 500.00 บาท

9 จ้างเหมารถไถ  (โครงการเฉลิมพระเกยีรติ) 3,000.00 บาท ตกลงราคา นายบญุเชิด   ฝ้ายโคกสูง นายบญุเชิด   ฝ้ายโคกสูง เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 3,000.00 บาท 3,000.00 บาท

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน  ธันวาคม  พ .ศ. 2557  ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558

แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

10 จ้างเหมาท้ากรอบรูป  (โครงการเฉลิมพระเกยีรติ) 560.00  บาท ตกลงราคา ร้าน คิว พ ีกอ๊ปปี๊ ร้าน คิว พ ีกอ๊ปปี๊ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษาฯ) 560.00  บาท 560.00  บาท

11 จ้างเหมารถยนต์ส่วนกลางเข้าศูนย์ 6,561.24  บาท ตกลงราคา บริษทั มติซูปฐพทีอง จ้ากดั บริษทั มติซูปฐพทีอง จ้ากดั เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 6,561.24 บาท 6,561.24 บาท

12 จ้างเหมาท้าปา้ยสวัสดีปใีหม ่2558 3,000.00  บาท ตกลงราคา ร้าน ดิจิตอล แอดเวอรืไทซ่ิง ร้าน ดิจิตอล แอดเวอรืไทซ่ิง เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 3,000.00  บาท 3,000.00  บาท

13 จ้างเหมาท้าปา้ย ลดอบุติัเหตุ ปใีหม ่2558 1,500.00 บาท ตกลงราคา ร้าน ดิจิตอล แอดเวอรืไทซ่ิง ร้าน ดิจิตอล แอดเวอรืไทซ่ิง เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 1,500.00 บาท 1,500.00 บาท

14 จ้างเหมาดูดส่ิงปฎกิลู 800.00 บาท ตกลงราคา นายบวัพวัธ์    ผ่องแผ้ว นายบวัพวัธ์    ผ่องแผ้ว เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 800.00  บาท 800.00  บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน  ธันวาคม  พ .ศ. 2557  ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

15 จ้างเหมา โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 98,000.00 บาท ตกลงราคา   1.  หจก.ทเีจทวีาย  เอน็จิเนยีร่ิง   1.  หจก.ทเีจทวีาย  เอน็จิเนยีร่ิง เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุดและมคุีณสมบติั

บา้นเกาะ หมู่ที่ 13   เสนอราคา   97,000.00  บาท   เสนอราคา   97,000.00  บาท ครบถ้วนตามที่ อบต. ก้าหนด

  2.  หจก.เอสเค สหมติร

  เสนอราคา   97,500.00 บาท

  3.  หจก. สามภาฬกอ่สร้าง

 เสนอราคา  97,700.00  บาท

16 จ้างเหมา โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 86,000.00   บาท ตกลงราคา 1.  นายกา้น   กล้าหาญ 1.  นายกา้น   กล้าหาญ เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุดและมคุีณสมบติั

บา้นน้้าบา่ หมู่ที่ 3   เสนอราคา   80,000.00  บาท   เสนอราคา   80,000.00  บาท ครบถ้วนตามที่ อบต. ก้าหนด

  2. นายนาวี   กล้าหาญ

 เสนอราคา  80,100.00  บาท

  3.  นายเวโรจน ์  โชติศิวะพลบญุชู

  เสนอราคา   80,200.00  บาท

17 จ้างเหมา โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 98,000.00  บาท ตกลงราคา   1.  นายนาวี  กล้าหาญ   1.  นายนาวี  กล้าหาญ เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุดและมคุีณสมบติั

บา้นดอนตะหนนิ หมู่ที่ 5  เสนอราคา  91,200.00  บาท  เสนอราคา  91,200.00  บาท ครบถ้วนตามที่ อบต. ก้าหนด

2.  นายกา้น   กล้าหาญ

  เสนอราคา  91,300.00 บาท

  3.  นายเวโรจน ์  โชติศิวะพลบญุชู

  เสนอราคา   91,500.00  บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน   ธันวาคม  พ .ศ. 2557 ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                               

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



ประจ้าปงีบประมาณ  2558

แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

18 จ้างเหมา โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 98,000.00 บาท ตกลงราคา   1.  นายสราวุฒิ   ประจง   1.  นายสราวุฒิ   ประจง เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุดและมคุีณสมบติั

บา้นโคกนอ้ย หมู่ที่ 10   เสนอราคา   91,000.00  บาท   เสนอราคา   91,000.00  บาท ครบถ้วนตามที่ อบต. ก้าหนด

  2.  นายนกิร   ศิริเวช

  เสนอราคา   91,200.00 บาท

  3. นายดัด   สวัสด์ิบญุยสิทธิ์

 เสนอราคา  91,100.00  บาท

19 จ้างเหมา โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 98,000.00 บาท ตกลงราคา 1.  นายดัด   สวัสด์ิบญุยสิทธิ์ 1.  นายดัด   สวัสด์ิบญุยสิทธิ์ เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุดและมคุีณสมบติั

บา้นโคกสะอาด หมู่ที่ 11   เสนอราคา   91,000.00  บาท   เสนอราคา   91,000.00  บาท ครบถ้วนตามที่ อบต. ก้าหนด

  2. นายนกิร   ศิริเวช

 เสนอราคา  91,400.00  บาท

  3.  นายสราวุฒิ   ประจง

  เสนอราคา   91,300.00  บาท

20 จ้างเหมา โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 99,000.00 บาท ตกลงราคา   1.  หจก.ทเีจทวีาย  เอน็จิเนยีร่ิง   1.  หจก.ทเีจทวีาย  เอน็จิเนยีร่ิง เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุดและมคุีณสมบติั

บา้นทองหลางนอ้ย หมู่ที่ 1   เสนอราคา   98,000.00  บาท   เสนอราคา   98,000.00  บาท ครบถ้วนตามที่ อบต. ก้าหนด

  2.  หจก.เอสเค สหมติร

  เสนอราคา   98,500.00 บาท

  3.  หจก. สามภาฬกอ่สร้าง

 เสนอราคา  98,900.00  บาท

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน   ธันวาคม  พ .ศ. 2557 ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                              

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558

แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ซ้ือน้้ามนั  ( ประจ้าเดือน  ม.ค.58 ) 5,100.00 บาท ตกลงราคา บริษทั แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จ้ากดั บริษทั แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จ้ากดั เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 5,100.00 บาท 5,100.00 บาท

2 ซ้ือน้้าด่ืม (ประจ้าเดือน ม.ค..58 ) 585.00 บาท ตกลงราคา นายสุรเชฎฐ์    สวนดี นายสุรเชฎฐ์    สวนดี เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 585.00 บาท 585.00 บาท

3 ซ้ือหนงัสือพมิพ ์ ( ประจ้าเดือน  ม.ค.58 ) 620.00 บาท ตกลงราคา ร้านเทพวิทยาการพมิพ์ ร้านเทพวิทยาการพมิพ์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 620.00 บาท 620.00 บาท

4 ซ้ือขนม  (โครงการวันเด็ก ป ี58 ) 19,944.00 บาท ตกลงราคา บ.กงัวาลสแนค็แจ็ค บ.กงัวาลสแนค็แจ็ค เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษาฯ) 19,944.00  บาท 19,944.00  บาท

5 ซ้ือไอศรีม  (โครงการวันเด็ก ป ี58 ) 4,000.00 บาท ตกลงราคา นางสาวชมภ ู  ประจง นางสาวชมภ ู  ประจง เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษาฯ) 4,000.00 บาท 4,000.00 บาท

6 ซ้ือวัสดุน้้าด่ืม และอปุกรณ์อื่นๆ (โครงการวันเด็ก ป ี58 ) 2,775.00 บาท ตกลงราคา ร้าน เตียฮะอวด ร้าน เตียฮะอวด เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษาฯ) 2,775.00 บาท 2,775.00 บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน   มกราคม  พ .ศ. 2558    ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                 

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดซ้ือ วิธีซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

7 ซ้ือวัสดุและอปุกรณ์  ( โครงการวันเด็ก ป ี58 ) 810.00 บาท ตกลงราคา ร้าน นวิสากล พลาซ่า ร้าน นวิสากล พลาซ่า เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษาฯ) 810.00  บาท 810.00  บาท

8 ซ้ือน้้าแข็ง  ( โครงการวันเด็ก ปี58 ) 500.00 บาท ตกลงราคา นางสุวรรณี     แซ่เล่า นางสุวรรณี     แซ่เล่า เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษาฯ) 500.00  บาท 500.00  บาท

9 ซ้ืออปุกรณ์กฬีา  ( โครงการกฬีาทอ้งถิ่นสัมพนัธ์ ปี58 ) 3,996.00 บาท ตกลงราคา ร้าน ส.เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ ร้าน ส.เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 3,996.00 บาท 3,996.00 บาท

10 ซ้ือเส้ือกฬีา  ( โครงการกฬีาทอ้งถิ่นสัมพนัธ์ ปี58 )  13,520.00 บาท ตกลงราคา ร้าน ส.เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ ร้าน ส.เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด ) 13,520.00 บาท 13,520.00 บาท

11 ซ้ือวัสดุ (อปุกรณ์กฬีาหมู่บา้น) 39,829.00 บาท ตกลงราคา ร้าน ส.เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ ร้าน ส.เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษาฯ) 39,829.00 บาท 39,829.00 บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน   มกราคม  พ .ศ. 2558    ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                 

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดซ้ือ วิธีซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 จ้างเหมารถ-รับส่ง ( ประจ้าเดือน  ม.ค.58 ) 9,900.00  บาท ตกลงราคา นายตระกลู   กรวยสวัสด์ิ นายตระกลู   กรวยสวัสด์ิ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษาฯ) 9,900.00  บาท 9,900.00  บาท

2 จ้างเหมาคนท้าความสะอาด (ประจ้าเดือน ม.ค.58 ) 5,700.00  บาท ตกลงราคา นางบญุยงค์  พรมมานอก นางบญุยงค์  พรมมานอก เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษาฯ) 5,700.00  บาท 5,700.00  บาท

3 จ้างเหมายาม ( ประจ้าเดือน ม.ค.58 ) 9,300.00  บาท ตกลงราคา นายประสิทธิ ์ ทองดีนอก นายประสิทธิ ์ ทองดีนอก เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 9,300.00  บาท 9,300.00  บาท

4 จ้างเหมาเปล่ียนตลับด้า 1,900.00 บาท ตกลงราคา ร้าน คิว พ ีกอ๊ปปี้ ร้าน คิว พ ีกอ๊ปปี้ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (กองคลัง) 1,900.00 บาท 1,900.00 บาท

5 จ้างเหมาเคร่ืองเล่นสนาม ( โครงการวันเด็ก ป ี58 ) 5,000.00 บาท ตกลงราคา นายอมรชัย   สนทินอก นายอมรชัย   สนทินอก เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษาฯ) 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท

6 จ้างเหมาเวท/ี เคร่ืองเสียง ( โครงการวันเด็ก ป ี58 ) 4,000.00  บาท ตกลงราคา นายอมรชัย   สนทินอก นายอมรชัย   สนทินอก เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 4,000.00 บาท 4,000.00 บาท

7 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ / เต็นท ์(โครงการวันเด็ก ปี58) 4,000.00 บาท ตกลงราคา นายหลอด   คล้ายสงคราม นายหลอด   คล้ายสงคราม เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษฯ) 4,000.00 บาท 4,000.00 บาท

8 จ้างเหมาท้าปา้ย ( โครงการวันเด็ก ป ี58 ) 1,800.00 บาท ตกลงราคา ร้าน ดิจิตอล แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้าน ดิจิตอล แอดเวอร์ไทซ่ิง เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษาฯ) 1,800.00 บาท 1,800.00 บาท

9 จ้างเหมาท้าอาหาร  (โครงการวันเด็ก ป ี58) 21,500.00 บาท ตกลงราคา นางสาวมว้ย   แกว้ดอนรี นางสาวมว้ย   แกว้ดอนรี เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 21,500.00 บาท 21,500.00 บาท

10 จ้างเหมาท้าระบบเว็ปไซด์ 5,000.00 บาท ตกลงราคา หจก.แอดไวซ์ เซ็นเตอร์ ด่านขุดทด หจก.แอดไวซ์ เซ็นเตอร์ ด่านขุดทด เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน  มกราคม  พ .ศ. 2558  ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558

แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

11 จ้างเหมา โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 203,000.00 บาท สอบราคา   1.  หจก.ทเีจทวีาย  เอน็จิเนยีร่ิง   1.  หจก.ทเีจทวีาย  เอน็จิเนยีร่ิง เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุดและมคุีณสมบติั

สายบา้นกรวย หมู่ที่ 12  ถึงบา้นดอนตะหนนิ หมู่ที่ 5   เสนอราคา   202,000.00  บาท   เสนอราคา   202,000.00  บาท ครบถ้วนตามที่ อบต. ก้าหนด

  2.  หจก.ธนพลอคีวิปเมน้ท์

  เสนอราคา   203,000.00 บาท

  3. ร้านพทุธไธสงกอ่สร้าง

 เสนอราคา  203,000.00  บาท

12 จ้างเหมา โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 310,000.00 บาท สอบราคา 1.  หจก.บวัใหญ่ประสบผล 1.  หจก.บวัใหญ่ประสบผล เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุดและมคุีณสมบติั

บา้นศรีรักษา หมู่ที่ 2   เสนอราคา   176,000.00  บาท   เสนอราคา   176,000.00  บาท ครบถ้วนตามที่ อบต. ก้าหนด

  2. หจก.ศิริศักด์ิการโยธา

 เสนอราคา  250,000.00  บาท

  3.  บริษทั ป. เจริญการช่างพมิาย 2004 จ้ากดั

  เสนอราคา   189,000.00  บาท

  4.  หจก.รักษม์ติรคอนสตรัคชั่น

 เสนอราคา  280,000.00  บาท

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน  มกราคม  พ .ศ. 2558   ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



  5.  หจก.ธนพลอคีวิปเมน้ท์

 เสนอราคา  183,000.00  บาท

  6.  หจก.บรีุรัมย์ วี เอส การกอ่สร้าง

 เสนอราคา  196,000.00  บาท

  5.  หจก.พ.บารมี

 เสนอราคา  189,300.00  บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558



แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

13 จ้างเหมา โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บา้นกู่ 228,000.00  บาท สอบราคา   1. หจก.บวัใหญ่ประสบผล   1. หจก.บวัใหญ่ประสบผล เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุดและมคุีณสมบติั

หมู่ที่ 4   เสนอราคา   126,000.00  บาท   เสนอราคา   126,000.00  บาท ครบถ้วนตามที่ อบต. ก้าหนด

  2.  บริษทั ป. เจริญการช่างพมิาย 2004 จ้ากดั

  เสนอราคา   138,000.00  บาท

  3. หจก.ศิริศักด์ิการโยธา

  เสนอราคา   180,000.00  บาท

  4.  หจก.บรีุรัมย์ อนิทรีทอง

 เสนอราคา  203,000.00  บาท

  5.  หจก.ทเีจทวีาย เอน็จิเนยีร่ิง

  เสนอราคา   157,000.00  บาท

  6.  หจก.ธนพลอคีวิปเมน้ท์

 เสนอราคา  128,000.00  บาท

  7.  หจก.รักษม์ติรคอนสตรัคชั่น

 เสนอราคา  210,000.00  บาท

  8.  หจก.บรีุรัมย์ วี เอส การกอ่สร้าง

 เสนอราคา  143,000.00  บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน  มกราคม  พ .ศ. 2558   ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

14 จ้างเหมา โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 227,000.00  บาท สอบราคา   1. หจก.บวัใหญ่ประสบผล   1. หจก.บวัใหญ่ประสบผล เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุดและมคุีณสมบติั

บา้นดอนกดุตะโพธิ ์ หมู่ที่ 6   เสนอราคา   121,500.00  บาท   เสนอราคา   121,500.00  บาท ครบถ้วนตามที่ อบต. ก้าหนด

  2.  บริษทั ป. เจริญการช่างพมิาย 2004 จ้ากดั

  เสนอราคา   137,000.00  บาท

  3. หจก.ยนต์ไพศาลบวัใหญ่

  เสนอราคา   225,000.00  บาท

  4.  หจก.ทเีจทวีาย  เอน็จิเนยีร่ิง

 เสนอราคา  151,000.00  บาท

  5.  ร้านพทุไธสงกอ่สร้าง

  เสนอราคา   180,000.00  บาท

  6.  หจก.บรีุรัมย์ อนิทรีทอง

 เสนอราคา  203,000.00  บาท

  7.  หจก.ธนพลอคีวิปเมน้ท์

 เสนอราคา  124,000.00  บาท

  8.  หจก.รักษม์ติรคอนสตรัคชั่น

 เสนอราคา  210,600.00  บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน  มกราคม  พ .ศ. 2558   ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

จ้างเหมา โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สอบราคา   9. หจก.ศิริศักด์ิการโยธา เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุดและมคุีณสมบติั

บา้นดอนกดุตะโพธิ ์ หมู่ที่ 6   เสนอราคา   180,000.00  บาท ครบถ้วนตามที่ อบต. ก้าหนด

  10.  หจก.พ. บารมี

  เสนอราคา   145,800.00  บาท

  11.  หจก.บรีุรัมย์ วี เอส การกอ่สร้าง

  เสนอราคา   138,000.00  บาท

15 จ้างเหมา โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 242,000.00  บาท สอบราคา   1.  หจก.ธนพลอคีวิปเมน้ท์   1.  หจก.ธนพลอคีวิปเมน้ท์ เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุดและมคุีณสมบติั

บา้นดอนกดุตะโพธิ ์ หมู่ที่ 7  เสนอราคา  241,000.00  บาท  เสนอราคา  241,000.00  บาท ครบถ้วนตามที่ อบต. ก้าหนด

  2.  หจก.ทเีจทวีาย  เอน็จิเนยีร่ิง

 เสนอราคา  242,000.00  บาท

  3.  ร้านพทุไธสงกอ่สร้าง

  เสนอราคา   242,000.00  บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน  มกราคม  พ .ศ. 2558   ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ซ้ือน้้ามนั  ( ประจ้าเดือน  ก.พ.58 ) 4,200.00 บาท ตกลงราคา บริษทั แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จ้ากดั บริษทั แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จ้ากดั เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 4,200.00 บาท 4,200.00 บาท

2 ซ้ือน้้าด่ืม (ประจ้าเดือน ก.พ.58 ) 885.00 บาท ตกลงราคา นายสุรเชฎฐ์    สวนดี นายสุรเชฎฐ์    สวนดี เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 885.00 บาท 885.00 บาท

3 ซ้ือหนงัสือพมิพ ์ ( ประจ้าเดือน  ก.พ.58 ) 560.00 บาท ตกลงราคา ร้านเทพวิทยาการพมิพ์ ร้านเทพวิทยาการพมิพ์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 560.00 บาท 560.00 บาท

4 ซ้ือวัสดุ/อปุกรณ์  (โครงการกฬีาดอนตะหนนิเกมส์ 14) 6,004.00 บาท ตกลงราคา หจก.ส เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ หจก.ส เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษาฯ) 6,004.00  บาท 6,004.00  บาท

5 ซ้ือถ้วยรางวัล (โครงการกฬีาดอนตะหนนิเกมส์ 14) 3,000.00 บาท ตกลงราคา หจก.ส เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ หจก.ส เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษาฯ) 3,000.00 บาท 3,000.00 บาท

6 ซ้ือวัสดุน้้าด่ืม (โครงการกฬีาดอนตะหนนิเกมส์ 14) 1,125.00 บาท ตกลงราคา ร้าน เตียฮะอวด ร้าน เตียฮะอวด เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษาฯ) 1,125.00 บาท 1,125.00 บาท

7 ซ้ือน้้าแข็ง  (โครงการกฬีาดอนตะหนนิเกมส์ 14) 1,600.00 บาท ตกลงราคา นางสุวรรณี     แซ่เล่า นางสุวรรณี     แซ่เล่า เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษาฯ) 1,600.00  บาท 1,600.00  บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน   กุมภาพันธ์   พ .ศ. 2558    ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                 

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดซ้ือ วิธีซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

8 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 4,275.00 บาท ตกลงราคา หจก.ส เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ หจก.ส เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 4,275.00  บาท 4,275.00  บาท

9 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 1,250.00 บาท ตกลงราคา ร้าน เอม็ แอนด์ ซี เซอร์วิส ร้าน เอม็ แอนด์ ซี เซอร์วิส เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (กองคลัง) 1,250.00  บาท 1,250.00  บาท

10 ซ้ือวัสดุส้านกังาน 526.00 บาท ตกลงราคา ร้าน ส.เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ ร้าน ส.เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (กองคลัง) 526.00 บาท 526.00 บาท

11 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 1,395.00 บาท ตกลงราคา บ.ไทยดีมาค้าวัสดุกอ่สร้าง จ้ากดั บ.ไทยดีมาค้าวัสดุกอ่สร้าง จ้ากดั เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (กองช่าง) 1,395.00  บาท 1,395.00  บาท

12 ซ้ือมอเตอร์ไซด์  ( ครุภณัฑ์ ) 36,000.00 บาท ตกลงราคา หจก.ซ้งเกษตรยนต์ หจก.ซ้งเกษตรยนต์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 36,000.00  บาท 36,000.00  บาท

13 ซ้ือเคร่ืองเสียง    ( ครุภณัฑ์ ) 18,990.00 บาท ตกลงราคา ร้านนอ้ยพาณิชย์ ร้านนอ้ยพาณิชย์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 18,990.00 บาท 18,990.00 บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน   กุมภาพันธ์  พ .ศ. 2558    ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                 

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดซ้ือ วิธีซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 จ้างเหมารถ-รับส่ง ( ประจ้าเดือน  ก.พ.58 ) 10,450.00  บาท ตกลงราคา นายตระกลู   กรวยสวัสด์ิ นายตระกลู   กรวยสวัสด์ิ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษาฯ) 10,450.00  บาท 10,450.00  บาท

2 จ้างเหมาคนท้าความสะอาด (ประจ้าเดือน ก.พ.58 ) 5,700.00  บาท ตกลงราคา นางบญุยงค์  พรมมานอก นางบญุยงค์  พรมมานอก เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษาฯ) 5,700.00  บาท 5,700.00  บาท

3 จ้างเหมายาม ( ประจ้าเดือน ก.พ.58 ) 8,400.00  บาท ตกลงราคา นายประสิทธิ ์ ทองดีนอก นายประสิทธิ ์ ทองดีนอก เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 8,400.00  บาท 8,400.00  บาท

4 จ้างเหมาเกา้อี้/เต้นท์(โครงการดอนตะหนนิเกมส์ 14) 4,000.00 บาท ตกลงราคา นายหลอด   คล้ายสงคราม นายหลอด   คล้ายสงคราม เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษา) 4,000.00 บาท 4,000.00 บาท

5 จ้างเหมาท้าสนาม / พร้อมตกแต่งสถานที่ 6,000.00 บาท ตกลงราคา นายประสิท ์ สร้อยนอก นายประสิท ์ สร้อยนอก เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

(โครงการดอนตะหนนิเกมส์ 14) 6,000.00   บาท 6,000.00   บาท

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษาฯ)

6 จ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่มสูจิบตัร 2,250.00  บาท ตกลงราคา ร้าน คิว พ ีกอ๊ปปี๊ ร้าน คิว พ ีกอ๊ปปี๊ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

(โครงการดอนตะหนนิเกมส์ 14) 2,250.00 บาท 2,250.00 บาท

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษาฯ)

7 จ้างเหมาท้าปา้ย (โครงการดอนตะหนนิเกมส์ 14) 1,500.00 บาท ตกลงราคา ร้าน ดิจิตอล แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้าน ดิจิตอล แอดเวอร์ไทซ่ิง เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษาฯ) 1,500.00  บาท 1,500.00  บาท

8 จ้างเหมาท้าปา้ย (โครงการประชาคม) 450.00 บาท ตกลงราคา ร้าน ดิจิตอล แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้าน ดิจิตอล แอดเวอร์ไทซ่ิง เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 450.00 บาท 450.00 บาท

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน  กุมภาพันธ์  พ .ศ. 2558  ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558

แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

10 จ้างเหมาท้าปา้ย ( จัดเกบ็ภาษปีระจ้าป ี58 ) 450.00  บาท ตกลงราคา ร้าน ดิจิตอล แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้าน ดิจิตอล แอดเวอร์ไทซ่ิง เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (กองคลัง) 450.00  บาท 450.00  บาท

11 จ้างเหมาท้า  (อาหารประชาคม ) 16,000.00  บาท ตกลงราคา นางสาวมว้ย   แกว้ดอนรี นางสาวมว้ย   แกว้ดอนรี เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด ) 16,000.00  บาท 16,000.00  บาท

12 จ้างเหมาเปล่ียนตลับด้า 900.00  บาท ตกลงราคา ร้าน เอม็แอนด์ซี เซอร์วิส ร้าน เอม็แอนด์ซี เซอร์วิส เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (กองคลัง) 900.00  บาท 900.00  บาท

13 จ้างเหมาท้าอาหารประชุมสภา 2,250.00 บาท ตกลงราคา นางสาวมว้ย   แกว้ดอนรี นางสาวมว้ย   แกว้ดอนรี เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด ) 2,250.00 บาท 2,250.00 บาท

14 จ้างเหมาดูดส่ิงปฎกิลู 1,040.00 บาท ตกลงราคา นายบวัผัน   ผ่องแผ้ว นายบวัผัน   ผ่องแผ้ว เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด ) 1,040.00   บาท 1,040.00   บาท

15 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารเกบ็วัสดุ 3,500.00  บาท ตกลงราคา นายชั้น   แกว้ดอนรี นายชั้น   แกว้ดอนรี เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด ) 3,500.00 บาท 3,500.00 บาท

16 จ้างเหมาตกแต่งขบวนรถ (โครงการบวัไหมบวัใหญ่ 58) 77,000.00 บาท ตกลงราคา นางสมปอง   นราพงษ์ นางสมปอง   นราพงษ์ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษาฯ) 77,000.00  บาท 77,000.00  บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน  กุมภาพันธ์  พ .ศ. 2558  ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

17 จ้างเหมา โครงการขยายผิวจราจรเทคอนกรีต 98,000.00 บาท ตกลงราคา   1.  นายอทุยั   การเพยีร   1.  นายอทุยั   การเพยีร เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุดและมคุีณสมบติั

บา้นกระเบื้อง หมู่ที่ 8   เสนอราคา   91,000.00  บาท   เสนอราคา   91,000.00  บาท ครบถ้วนตามที่ อบต. ก้าหนด

  2.  นายอรุะ   สิทธิวงศ์

  เสนอราคา   91,200.00 บาท

  3. นายวินยั   จันทะบปุผา

 เสนอราคา  91,400.00  บาท

18 จ้างเหมา โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 78,000.00  บาท ตกลงราคา   1.  นายอทุยั   การเพยีร   1.  นายอทุยั   การเพยีร เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุดและมคุีณสมบติั

บา้นกรวย หมู่ที่ 12   เสนอราคา   72,800.00  บาท   เสนอราคา   72,800.00  บาท ครบถ้วนตามที่ อบต. ก้าหนด

  2.  นายอรุะ   สิทธิวงศ์

  เสนอราคา   72,000.00 บาท

  3. นายวินยั   จันทะบปุผา

 เสนอราคา  72,500.00  บาท

19 จ้างเหมา โครงการกอ่สร้างถนนดิน 98,000.00  บาท ตกลงราคา   1.  นายนาวิน   โล่นารายณ์   1.  นายนาวิน   โล่นารายณ์ เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุดและมคุีณสมบติั

บา้นโนนนางาม หมู่ที่ 9   เสนอราคา   91,000.00  บาท   เสนอราคา   91,000.00  บาท ครบถ้วนตามที่ อบต. ก้าหนด

  2.  นายชวลิต   การถาง

  เสนอราคา   91,400.00 บาท

  3. นายมงคล   จันภริมย์

 เสนอราคา  91,200.00  บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน  กุมภาพันธ์  พ .ศ. 2558  ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



ประจ้าปงีบประมาณ  2558

แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ซ้ือน้้ามนั  ( ประจ้าเดือน  มี.ค.58 ) 4,200.00 บาท ตกลงราคา บริษทั แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จ้ากดั บริษทั แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จ้ากดั เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 4,200.00 บาท 4,200.00 บาท

2 ซ้ือน้้าด่ืม (ประจ้าเดือน มี.ค.58 ) 690.00 บาท ตกลงราคา นายสุรเชฎฐ์    สวนดี นายสุรเชฎฐ์    สวนดี เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 690.00 บาท 690.00 บาท

3 ซ้ือหนงัสือพมิพ ์ ( ประจ้าเดือน  มี.ค.58 ) 620.00 บาท ตกลงราคา ร้านเทพวิทยาการพมิพ์ ร้านเทพวิทยาการพมิพ์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 620.00 บาท 620.00 บาท

4 ซ้ือน้้าแข็ง  (โครงการบวัไหม ป ี58) 600.00 บาท ตกลงราคา นางสุวรรณี     แซ่เล่า นางสุวรรณี     แซ่เล่า เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษาฯ) 600.00  บาท 600.00  บาท

5 ซ้ือน้้าด่ืม (โครงการบวัไหม ป ี58) 2,250.00 บาท ตกลงราคา ร้าน เตียฮะอวด ร้าน เตียฮะอวด เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษาฯ) 2,250.00 บาท 2,250.00 บาท

6 ซ้ือถุงยังชีพ  (อ้าเภอเคล่ือนที)่ 25,000.00 บาท ตกลงราคา นางศิรินยา   นามศิริพงศ์พนัธุ ์  นางศิรินยา   นามศิริพงศ์พนัธุ ์  เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 25,000.00 บาท 25,000.00 บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน   มนีาคม   พ .ศ. 2558    ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                 

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดซ้ือ วิธีซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 จ้างเหมารถ-รับส่ง ( ประจ้าเดือน  มี.ค.58 ) 11,000.00  บาท ตกลงราคา นายตระกลู   กรวยสวัสด์ิ นายตระกลู   กรวยสวัสด์ิ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษาฯ) 11,000.00  บาท 11,000.00  บาท

2 จ้างเหมาคนท้าความสะอาด (ประจ้าเดือน มี.ค.58 ) 6,300.00  บาท ตกลงราคา นางบญุยงค์  พรมมานอก นางบญุยงค์  พรมมานอก เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษาฯ) 6,300.00  บาท 6,300.00  บาท

3 จ้างเหมายาม ( ประจ้าเดือน มี.ค.58 ) 9,300.00  บาท ตกลงราคา นายประสิทธิ ์ ทองดีนอก นายประสิทธิ ์ ทองดีนอก เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 9,300.00  บาท 9,300.00  บาท

4 จ้างเหมาท้าปา้ย 5,000.00 บาท ตกลงราคา ร้าน ดิจิตอล แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้าน ดิจิตอล แอดเวอร์ไทซ่ิง เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท

5 จ้างเหมาพวงมาลา (โครงการบวัไหม ป ี58) 1,000.00 บาท ตกลงราคา ร้าน มวลไม้ ร้าน มวลไม้ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษาฯ) 1,000.00  บาท 1,000.00  บาท

6 จ้างเหมาท้าปา้ย 4,650.00 บาท ตกลงราคา ร้าน ธนพลการพมิพ์ ร้าน ธนพลการพมิพ์ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 4,650.00 บาท 4,650.00 บาท

7 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 4,250.00 บาท ตกลงราคา ร้าน พ ีเอส กอ๊ปปี๊ ร้าน พ ีเอส กอ๊ปปี๊ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (กองคลัง) 4,250.00 บาท 4,250.00 บาท

8 จ้างเหมาท้าอาหารว่างพร้อมอาหารกลางวัน 6,025.00 บาท ตกลงราคา นางเอี่ยม  เวชยันต์ นางเอี่ยม  เวชยันต์ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

โครงการกจิกรรม ศพด. ป5ี8 6,025.00  บาท 6,025.00  บาท

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษาฯ)

9 จ้างเหมารถปรับอากาศ 14,000.00 บาท ตกลงราคา นายสิทธิโชค  ศรีสันติธรณ์ นายสิทธิโชค  ศรีสันติธรณ์ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

โครงการกจิกรรม ศพด. ป5ี8 14,000.00  บาท 14,000.00  บาท

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน  มนีาคม  พ .ศ. 2558  ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด)

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558

แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

10 จ้างเหมาท้าปา้ย ( โครงการกจิกรรม ศพด. ป ี58) 240.00  บาท ตกลงราคา ร้าน ดิจิตอล แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้าน ดิจิตอล แอดเวอร์ไทซ่ิง เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษาฯ) 240.00  บาท 240.00  บาท

11 จ้างเหมาท้าปา้ย 3,350.00  บาท ตกลงราคา ร้าน ดิจิตอล แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้าน ดิจิตอล แอดเวอร์ไทซ่ิง เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด ) 3,350.00  บาท 3,350.00  บาท

12 จ้างเหมาซ่อมล้าโพง 2,500.00  บาท ตกลงราคา ร้านสถาพร  อปุกรณ์ ร้านสถาพร  อปุกรณ์ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด ) 2,500.00  บาท 2,500.00  บาท

13 จ้างเหมาน้ารถยนต์ส่วนการเข้าศูนย์ 3,763.19.00 บาท ตกลงราคา บริษทั มติซูปฐพทีอง จ้ากดั บริษทั มติซูปฐพทีอง จ้ากดั เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด ) 3,763.19.00 บาท 3,763.19.00 บาท

14 จ้างเหมา โครงการกอ่สร้าง คสล. บา้นโคกสะอาด ม.11 510,000.00 บาท สอบราคา 1. หจก. สามภากาฬา  กอ่สร้าง 1. หจก. สามภากาฬ กอ่สร้าง เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุดและมคุีณสมบติั

   เสนอราคา  288,300.00 บาท    เสนอราคา  288,300.00 บาท ครบถ้วนตามที่ อบต. ก้าหนด

2.  หจก.ทเีจทวีาย เอน็จิเนยีร่ิง

   เสนอราคา  335,000.00 บาท

3. หจก. ธนพลอคีวิปเมน้ท์

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน  มนีาคม  พ .ศ. 2558  ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



    เสนอราคา  289,000.00 บาท

 4. ร้านพทุไธสง กอ่สร้าง

   เสนอราคา  340,000.00 บาท

 5. หจก.ธนนวพร

   เสนอราคา  367,300.00 บาท

 6. หจก.เบญจพร (บวัใหญ๋)

   เสนอราคา  432,432.00 บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558

แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

15 จ้างเหมา โครงการเสริมคันดิน ล้าหว้ยกระเบื้อง  98,000.00  บาท ตกลงราคา 1.  นายบญุเชิด   ฝ้ายโคกสูง 1.  นายบญุเชิญ   ฝ้ายโคกสูง เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุดและเปน็ผู้รับจ้าง

บา้นดอนรี   หมู่ที่ 7   เสนอราคา  91,000.00  บาท   เสนอราคา  91,000.00  บาท ที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

  2. นายบญุมา   กลุ้มสินธ์

  เสนอราคา  91,300.00  บาท

  3.  นายสืบ   ศรีสังข์

  เสนอราคา  91,100.00  บาท

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน  มนีาคม  พ .ศ. 2558  ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



16 จ้างเหมา โครงการขุดลอกล้าหว้ยกระเบื้อง  527,000.00  บาท สอบราคา   1.  หจก.ปรีชารวมโชค   1.  หจก.ปรีชารวมโชค เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุดและมคุีณสมบติั

บา้นกระเบื้อง  หมู่ที่ 8   เสนอราคา  234,000.00  บาท   เสนอราคา  234,000.00  บาท ครบถ้วนตามที่ อบต. ก้าหนด

  2. ร้าน ช. กญัญาพชัร

  เสนอราคา  339,999.00  บาท

3.  หจก.อนิทราแสงการโยธา

  เสนอราคา  340,000.00  บาท

4.  หจก.โชคพรรุจี

  เสนอราคา  342,000.00  บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558



แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ซ้ือน้้ามนั  ( ประจ้าเดือน  เม.ย.58 ) 4,400.00 บาท ตกลงราคา บริษทั แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จ้ากดั บริษทั แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จ้ากดั เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 4,400.00 บาท 4,400.00 บาท

2 ซ้ือน้้าด่ืม (ประจ้าเดือน เม.ย.58 ) 405.00 บาท ตกลงราคา นายสุรเชฎฐ์    สวนดี นายสุรเชฎฐ์    สวนดี เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 405.00 บาท 405.00 บาท

3 ซ้ือหนงัสือพมิพ ์ ( ประจ้าเดือน  เม.ย.58 ) 600.00 บาท ตกลงราคา ร้านเทพวิทยาการพมิพ์ ร้านเทพวิทยาการพมิพ์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 600.00 บาท 600.00 บาท

4 ซ้ือโซฟา (ครุภณัฑ์) 20,000.00 บาท ตกลงราคา ร้าน สองพี่นอ้ง เฟอร์นเิจอร์ ร้าน สองพี่นอ้ง เฟอร์นเิจอร์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 20,000.00  บาท 20,000.00  บาท

5 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (หมกึปร้ินเตอร์) 5,800.00 บาท ตกลงราคา ร้าน พ ีเอส กอ๊ปปี้ ร้าน พ ีเอส กอ๊ปปี้ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 5,800.00 บาท 5,800.00 บาท

6 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (หมกึปร้ินเตอร์) 5,800.00 บาท ตกลงราคา ร้าน พ ีเอส กอ๊ปปี้ ร้าน พ ีเอส กอ๊ปปี้ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (กองช่าง) 5,800.00 บาท 5,800.00 บาท

7 ซ้ือวัสดุส้านกังาน 6,786.00 บาท ตกลงราคา หจก. ส.เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ หจก. ส.เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 6,786.00 บาท 6,786.00 บาท

8 ซ้ือวัสดุส้านกังาน 6,593.00 บาท ตกลงราคา หจก. ส.เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ หจก. ส.เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (กองคลัง) 6,593.00 บาท 6,593.00 บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน   เมษายน   พ .ศ. 2558    ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                 

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดซ้ือ วิธีซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

9 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 6,140.00 บาท ตกลงราคา ร้าน สมมาศ  เทรดด้ิง ร้าน สมมาศ  เทรดด้ิง เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (กองช่าง) 6,140.00 บาท 6,140.00 บาท

10 ซ้ือน้้าแข็ง ( โครงการ อปพร.) สงกรานต์ 400.00 บาท ตกลงราคา นางสุรีวรรณ  แซ่เล่า นางสุรีวรรณ  แซ่เล่า เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 400.00  บาท 400.00  บาท

11 ซ้ือโอวัสติน (โครงการ อปพร.) สงกรานต์ 2,635.00 บาท ตกลงราคา นางศิรินยา   นามศิริพงศ์พนัธุ์ นางศิรินยา   นามศิริพงศ์พนัธุ์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 2,635.00 บาท 2,635.00 บาท

12 ซ้ือวัสดุน้้าลัง/น้้าอบ (โครงการผู้สูงอายุ 58) 4,880.00 บาท ตกลงราคา นางศิรินยา   นามศิริพงศ์พนัธุ์ นางศิรินยา   นามศิริพงศ์พนัธุ์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 4,880.00 บาท 4,880.00 บาท

13 ซ้ือน้้าแข็ง ( โครงการ ผู้สูงอายุ 58.) สงกรานต์ 600.00 บาท ตกลงราคา นางสุรีวรรณ  แซ่เล่า นางสุรีวรรณ  แซ่เล่า เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 600.00 บาท 600.00 บาท

14 ซ้ือชุด อปพร.เส้ือสะทา้นแสง ( โครงการ อปพร.) สงกรานต์ 3,500.00 บาท ตกลงราคา หจก. ส.เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ หจก. ส.เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 3,500.00  บาท 3,500.00  บาท

11 ซ้ือยางมะตอย 91,300.00 บาท ตกลงราคา นางสาวพรกรันย์  หมื่นรัตน์ นางสาวพรกรันย์  หมื่นรัตน์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 91,300.00 บาท 91,300.00 บาท

12 ซ้ือวัสดุ ( ซ่อมแซมปรับปรุง อบต.) 8,865.00 บาท ตกลงราคา บริษทั ไทยดีมา ค้าวัสดุกอ่สร้าง จ้ากดั บริษทั ไทยดีมา ค้าวัสดุกอ่สร้าง จ้ากดั เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (กองช่าง) 8,865.00 บาท 8,865.00 บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน   เมษายน   พ .ศ. 2558    ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                 

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดซ้ือ วิธีซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 จ้างเหมายาม ( ประจ้าเดือน เม.ย.58 ) 9,000.00  บาท ตกลงราคา นายประสิทธิ ์ ทองดีนอก นายประสิทธิ ์ ทองดีนอก เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 9,000.00  บาท 9,000.00  บาท

2 จ้างเหมาพวงมาลัย ( โครงการ ผู้สูงอายุวันสงกรานต์ 58 ) 2,360.00 บาท ตกลงราคา นางสาวมว้ย  แกว้ดอนรี นางสาวมว้ย  แกว้ดอนรี เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 2,360.00 บาท 2,360.00 บาท

3 จ้างเหมาจัดสถานที่  (โครงการ ผู้สงอายุวันสงกรานต์ 58) 7,000.00 บาท ตกลงราคา นายจวน   กรวยสวัสด์ิ นายจวน   กรวยสวัสด์ิ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 7,000.00  บาท 7,000.00  บาท

4 จ้างเหมาเคร่ืองเสียง ( โครงการ ผู้สูงอายุวันสงกรานต์ 58) 3,000.00 บาท ตกลงราคา นายจวน   กรวยสวัสด์ิ นายจวน   กรวยสวัสด์ิ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 3,000.00 บาท 3,000.00 บาท

5 จ้างเหมาท้าปา้ย ( โครงการ ผู้สูงอายุวันสงกรานต์ 58) 1,800.00 บาท ตกลงราคา ร้าน ดิจิตอล แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้าน ดิจิตอล แอดเวอร์ไทซ่ิง เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 1,800.00 บาท 1,800.00 บาท

6 จ้างเหมาท้ากรอบรูป ( โครงการ ผู้สูงอายุวันสงกรานต์ 58) 3,250.00 บาท ตกลงราคา นายปรมนิทร์  ไชยบรีุ   นายปรมนิทร์  ไชยบรีุ   เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 3,250.00  บาท 3,250.00  บาท

7 จ้างเหมาประชุมสภา ( 20 เม.ย.58 ) 2,250.00 บาท ตกลงราคา นางสาวมว้ย  แกว้ดอนรี นางสาวมว้ย  แกว้ดอนรี เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 2,250.00  บาท 2,250.00  บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน  เมษายน  พ .ศ. 2558  ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

8 จ้างเหมาดูดส่ิงปฎกิลู 800.00  บาท ตกลงราคา นายบวัผัน   ผ่องแผ้ว นายบวัผัน   ผ่องแผ้ว เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 800.00  บาท 800.00  บาท

10 จ้างเหมาซ่อมแซมแอร์ 7,000.00  บาท ตกลงราคา ร้าน สีดา เคร่ืองเย็น ร้าน สีดา เคร่ืองเย็น เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด ) 7,000.00  บาท 7,000.00  บาท

11 จ้างเหมาซ่อมแซมแอร์ 800.00  บาท ตกลงราคา ร้าน สีดา เคร่ืองเย็น ร้าน สีดา เคร่ืองเย็น เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (กองคลัง ) 800.00  บาท 800.00  บาท

13 จ้างเหมาซ่อมแซมแอร์ 400.00 บาท ตกลงราคา ร้าน สีดา เคร่ืองเย็น ร้าน สีดา เคร่ืองเย็น เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (กองช่าง ) 400.00  บาท 400.00  บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน  เมษายน  พ .ศ. 2558  ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ซ้ือน้้ามนั  ( ประจ้าเดือน  พ.ค.58 ) 3,900.00 บาท ตกลงราคา บริษทั แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จ้ากดั บริษทั แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จ้ากดั เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 3,900.00 บาท 3,900.00 บาท

2 ซ้ือน้้าด่ืม (ประจ้าเดือน พ.ค.58 ) 765.00 บาท ตกลงราคา นายสุรเชฎฐ์    สวนดี นายสุรเชฎฐ์    สวนดี เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 765.00 บาท 765.00 บาท

3 ซ้ือหนงัสือพมิพ ์ ( ประจ้าเดือน  พ.ค.58 ) 620.00 บาท ตกลงราคา ร้านเทพวิทยาการพมิพ์ ร้านเทพวิทยาการพมิพ์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 620.00 บาท 620.00 บาท

4 ซ้ือวัสดุส้านกังาน 4,957.00 บาท ตกลงราคา หจก. ส.เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ หจก. ส.เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษา) 4,957.00  บาท 4,957.00  บาท

5 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 5,750.00 บาท ตกลงราคา หจก. ส.เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ หจก. ส.เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษา) 5,750.00 บาท 5,750.00 บาท

6 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง  (ปรับปรุงภมูทิศัน)์ 17,066.00 บาท ตกลงราคา บริษทั ไทยดีมา ค้าวัสดุกอ่สร้าง จ้ากดั บริษทั ไทยดีมา ค้าวัสดุกอ่สร้าง จ้ากดั เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (กองช่าง) 17,066.00 บาท 17,066.00 บาท

7 ซ้ือวัสดุ ( ไมซ่้อมสะพาน ม.1 ) 68,383.70 บาท ตกลงราคา บริษทั บญุชูบวัใหญ่ จ้ากดั บริษทั บญุชูบวัใหญ่ จ้ากดั เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 68,383.70 บาท 68,383.70 บาท

8 ซ้ือวัสดุ ( ไมซ่้อมสะพาน ม.13 ) 30,478.95 บาท ตกลงราคา บริษทั บญุชูบวัใหญ่ จ้ากดั บริษทั บญุชูบวัใหญ่ จ้ากดั เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 30,478.95 บาท 30,478.95 บาท

9 ซ้ือวัสดุ ( ไมซ่้อมสะพาน ม.13 ) 30,478.95 บาท ตกลงราคา บริษทั บญุชูบวัใหญ่ จ้ากดั บริษทั บญุชูบวัใหญ่ จ้ากดั เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 30,478.95 บาท 30,478.95 บาท

10 ซ้ือวัสดุ ( วาตภยั ม.7,ม.8 ) 16,258.00 บาท ตกลงราคา บริษทั ไทยดีมา ค้าวัสดุกอ่สร้าง จ้ากดั บริษทั ไทยดีมา ค้าวัสดุกอ่สร้าง จ้ากดั เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน   พฤษภาคม   พ .ศ. 2558    ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                 

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดซ้ือ วิธีซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 16,258.00 บาท 16,258.00 บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558

แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 จ้างเหมายาม ( ประจ้าเดือน พ.ค.58 ) 9,300.00  บาท ตกลงราคา นายประสิทธิ ์ ทองดีนอก นายประสิทธิ ์ ทองดีนอก เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 9,300.00  บาท 9,300.00  บาท

2 จ้างเหมารถ-รับส่ง  ประจ้าเดือน พ.ค.(ศพด.) 9,900.00 บาท ตกลงราคา นายตระกลู   กรวยสวัสด์ิ นายตระกลู   กรวยสวัสด์ิ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษา) 9,900.00 บาท 9,900.00 บาท

3 จ้างเหมาคนท้าความสะอาด (ประจ้าเดือน พ.ค. ศพด.) 5,400.00 บาท ตกลงราคา นางบญุยงค์  พรมมานอก นางบญุยงค์  พรมมานอก เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษา) 5,400.00  บาท 5,400.00  บาท

4 จ้างเหมาคนท้าบอ่   (ปรับปรุงภมูทิศัน ์อบต.) 10,850.00 บาท ตกลงราคา นายบญุยา   ไชยสระ นายบญุยา   ไชยสระ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 10,850.00 บาท 10,850.00 บาท

5 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ร่างแผนพฒันา 3 ปี 788.00 บาท ตกลงราคา ร้าน คิว พ ีกอ๊ปปี้ ร้าน คิว พ ีกอ๊ปปี้ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 788.00 บาท 788.00 บาท

6 จ้างเหมา โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น  150,000.00  บาท สอบราคา 1.  หจก.บวัใหญ่ประสบผล 1.  หจก.บวัใหญ่ประสบผล เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุดและเปน็ผู้รับจ้าง

บา้นกระเบื้อง   หมู่ที่ 8   เสนอราคา  149,500.00  บาท   เสนอราคา  149,500.00  บาท ที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน  พฤษภาคม  พ .ศ. 2558  ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



  2. หจก.ประภารุ่งเรืองกอ่สร้าง

  เสนอราคา   150,000.00  บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558

แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

7 จ้างเหมา โครงการปรับปรุงภมูทิศัน ์ ภายในที่ท้าการ       99,000.00  บาท ตกลงราคา   1.  นายบญุเชิด   ฝ้ายโคกสูง   1.  นายบญุเชิด   ฝ้ายโคกสูง เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุดและเปน็ผู้รับจ้าง

อบต.ดอนตะหนนิ   เสนอราคา  92,000.00  บาท   เสนอราคา  92,000.00  บาท ที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

  2. นายมานะ   ฝีมอืสาร

  เสนอราคา  92,500.00  บาท

3.  นายอดิศักด์ิ  ศรีสวัสด์ิ

  เสนอราคา  92,300.00  บาท

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน  พฤษภาคม  พ .ศ. 2558  ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



8 จ้างเหมา โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.     125,080.00  บาท สอบราคา   1. นางสาวมว้ย   แกว้ดอนรี   1. นางสาวมว้ย   แกว้ดอนรี เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุดและมคุีณสมบติั

บา้นทองหลางนอ้ย  หมู่ที่ 1   เสนอราคา  118,826.00  บาท   เสนอราคา  118,826.00  บาท ครบถ้วนตามที่ อบต. ก้าหนด

  2. นางเมี๊ยน     แกว้ดอนรี

  เสนอราคา  107,415.00 บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558

แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ซ้ือน้้ามนั  ( ประจ้าเดือน  มิ.ย.58 ) 3,670.00 บาท ตกลงราคา บริษทั แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จ้ากดั บริษทั แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จ้ากดั เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 3,670.00 บาท 3,670.00 บาท

2 ซ้ือน้้าด่ืม (ประจ้าเดือน มิ.ย.58 ) 870.00 บาท ตกลงราคา นายสุรเชฎฐ์    สวนดี นายสุรเชฎฐ์    สวนดี เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 870.00 บาท 870.00 บาท

3 ซ้ือหนงัสือพมิพ ์ ( ประจ้าเดือน  มิ.ย.58 ) 600.00 บาท ตกลงราคา ร้านเทพวิทยาการพมิพ์ ร้านเทพวิทยาการพมิพ์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน   มถุินายน   พ .ศ. 2558    ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                 

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดซ้ือ วิธีซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 600.00 บาท 600.00 บาท

4 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 7,500.00 บาท ตกลงราคา ร้าน เอม็แอนด์ซี เซอร์วิส ร้าน เอม็แอนด์ซี เซอร์วิส เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 7,500.00  บาท 7,500.00  บาท

5 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 13,200.00 บาท ตกลงราคา ร้าน เอม็แอนด์ซี เซอร์วิส ร้าน เอม็แอนด์ซี เซอร์วิส เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (กองคลัง) 13,200.00 บาท 13,200.00 บาท

6 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 5,600.00 บาท ตกลงราคา ร้าน เอม็แอนด์ซี เซอร์วิส ร้าน เอม็แอนด์ซี เซอร์วิส เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (กองช่าง) 5,600.00 บาท 5,600.00 บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558

แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

7 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 3,800.00 บาท ตกลงราคา ร้าน เอม็แอนด์ซี เซอร์วิส ร้าน เอม็แอนด์ซี เซอร์วิส เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน   มถุินายน   พ .ศ. 2558    ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                 

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดซ้ือ วิธีซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษา) 3,800.00 บาท 3,800.00 บาท

8 ซ้ือครุภณัฑ์เกา้อี้ส้านกังาน 17,820.00 บาท ตกลงราคา หจก.เทวัญครุภณัฑ์ หจก.เทวัญครุภณัฑ์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 17,820.00 บาท 17,820.00 บาท

9 ซ้ือครุภณัฑ์ตู้เหล็ก 11,980.00 บาท ตกลงราคา หจก.เทวัญครุภณัฑ์ หจก.เทวัญครุภณัฑ์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (กองคลัง) 11,980.00 บาท 11,980.00 บาท

10 ซ้ือครุภณัฑ์โต๊ะวางเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 4,950.00 บาท ตกลงราคา หจก.เทวัญครุภณัฑ์ หจก.เทวัญครุภณัฑ์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษา) 4,950.00 บาท 4,950.00 บาท

11 ซ้ือทรายอะเบต 27,500.00 บาท ตกลงราคา ร้านณัฏฐาการค้า ร้านณัฏฐาการค้า เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 27,500.00 บาท 27,500.00 บาท

12 ซ้ือน้้ามนัพน่ยุง 4,450.00 บาท ตกลงราคา บริษทั แสงสว่างนครราชสีมา บริษทั แสงสว่างนครราชสีมา เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 4,450.00 บาท 4,450.00 บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558

แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน   มถุินายน  พ .ศ. 2558  ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



1 จ้างเหมายาม ( ประจ้าเดือน  มิ.ย.58 ) 9,000.00  บาท ตกลงราคา นายประสิทธิ ์ ทองดีนอก นายประสิทธิ ์ ทองดีนอก เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 9,000.00  บาท 9,000.00  บาท

2 จ้างเหมารถ-รับส่ง  ( ประจ้าเดือน  มิ.ย.ศพด.) 11,550.00 บาท ตกลงราคา นายตระกลู   กรวยสวัสด์ิ นายตระกลู   กรวยสวัสด์ิ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษา) 11,550.00 บาท 11,550.00 บาท

3 จ้างเหมาคนท้าความสะอาด (ประจ้าเดือน  มิ.ย.ศพด.) 6,300.00 บาท ตกลงราคา นางบญุยงค์  พรมมานอก นางบญุยงค์  พรมมานอก เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษา) 6,300.00  บาท 6,300.00  บาท

4 จ้างเหมาปา้ย  2  ปา้ย 3,000.00 บาท ตกลงราคา ร้าน ดิจิตอล  แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้าน ดิจิตอล  แอดเวอร์ไทซ่ิง เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 3,000.00 บาท 3,000.00 บาท

5 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 5,400.00 บาท ตกลงราคา ร้าน พ ีเอส กอ๊ปปี๊ ร้าน พ ีเอส กอ๊ปปี๊ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (กองคลัง) 5,400.00 บาท 5,400.00 บาท

6 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร (ร่างพฒันาสามป)ี  สมาชิก 930.00  บาท ตกลงราคา ร้าน คิว พ ีกอ๊ปปี๊ ร้าน คิว พ ีกอ๊ปปี๊ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 930.00 บาท 930.00 บาท

7 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 3,900.00 บาท ตกลงราคา ร้าน เอม็แอนด์ซี เซอร์วิส ร้าน เอม็แอนด์ซี เซอร์วิส เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 3,900.00 บาท 3,900.00 บาท

8 จ้างเหมาตรายาง 170.00 บาท ตกลงราคา ร้าน คิว พ ีกอ๊ปปี๊ ร้าน คิว พ ีกอ๊ปปี๊ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษา) 170.00 บาท 170.00 บาท

9 จ้างเหมาท้าอาหารประชุมสภา 2,250.00  บาท ตกลงราคา นางมว้ย   แกว้ดอนรี นางมว้ย   แกว้ดอนรี เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 2,250.00 บาท 2,250.00 บาท

10 จ้างเหมาพน่ยุง 4,970.00  บาท ตกลงราคา นายสยาม   อนิประดับ นายสยาม   อนิประดับ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 4,970.00 บาท 4,970.00 บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558



แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

11 จ้างเหมา โครงการขุดสระน้้าที่สาธารณะประโยชน ์บา้นกู่    97,000.00 ตกลงราคา 1. นายบญุเชิด   ฝ้ายโคกสูง 1. นายบญุเชิด   ฝ้ายโคกสูง เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุดและเปน็ผู้รับจ้าง

หมู่ที่ 4   เสนอราคา  90,000.00  บาท   เสนอราคา  90,000.00  บาท ที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

2. นายชิด   พนูโต

  เสนอราคา  90,100.00  บาท

3. นายสมพงษ ์   แกว้ไพฑูรย์

  เสนอราคา  90,300.00  บาท

12 จ้างเหมา โครงการขุดขยายสระประปาหมู่บา้น      97,000.00 ตกลงราคา   1.  นายสมชาย    โล่หน์ารายณ์   1.  นายสมชาย    โล่หน์ารายณ์ เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุดและเปน็ผู้รับจ้าง

บา้นดอนกดุตะโพธิ ์ หมู่ที่6   เสนอราคา  90,000.00  บาท   เสนอราคา  90,000.00  บาท ที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

  2. นายมานะ   นานค้า

  เสนอราคา  90,500.00  บาท

3.  นายชวลิต   การถาง

  เสนอราคา  90,300.00  บาท

13 จ้างเหมา โครงการวางทอ่ PVC  บา้นกระเบื้อง หมู่ที่ 8    32,000.00 ตกลงราคา   1. นายจรัล   แย้มดงพลอง   1. นายจรัล   แย้มดงพลอง เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุดและมคุีณสมบติั

  เสนอราคา  29,500.00  บาท   เสนอราคา  29,500.00  บาท ครบถ้วนตามที่ อบต. ก้าหนด

  2. นายวิโรจน ์  บญุสร้าง

  เสนอราคา  29,850.00 บาท

  3. นายจรันทร์   บรรจงนอก

  เสนอราคา  29,500.00 บาท

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน   มถุินายน  พ .ศ. 2558  ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558

แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

14 จ้างเหมา โครงการขุดลอกหนองไอแ้หลมพร้อมกอ่สร้างถนนดิน    99,000.00 ตกลงราคา 1. นายส้ารวย   คุณศึกษา 1. นายส้ารวย   คุณศึกษา เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุดและเปน็ผู้รับจ้าง

บา้นน้้าบา่  หมู่ที่ 3   เสนอราคา  92,000.00  บาท   เสนอราคา  92,000.00  บาท ที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

2. นายเล่ือน   ศรีสังข์

  เสนอราคา  92,500.00  บาท

3. นายสมจิตร   อยู่บรีุ

  เสนอราคา  92,300.00  บาท

15 จ้างเหมา โครงการขุดขยายสระประปาหมู่บา้น       97,000.00 ตกลงราคา   1.  นายรณภมู ิ  สงวนผิว   1.  นายรณภมู ิ  สงวนผิว เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุดและเปน็ผู้รับจ้าง

บา้นทองหลางนอ้ย   หมู่ที่ 1   เสนอราคา  90,000.00  บาท   เสนอราคา  90,000.00  บาท ที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

  2. นายนาวิน   โล่หน์ารายณ์

  เสนอราคา  90,000.00  บาท

3.  นายมงคล   จันภริมย์

  เสนอราคา  90,500.00  บาท

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน   มถุินายน  พ .ศ. 2558  ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



16 จ้างเหมา โครงการถนน คสล. บา้นโคกนอ้ย หมู่ที่ 10 -    514,700.00 สอบราคา 1.หจก.โชคอดุมกอ่สร้าง จ้ากดั 1.หจก.โชคอดุมกอ่สร้าง จ้ากดั เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุดและมคุีณสมบติั

บา้นโคกสะอาด  หมู่ที่  11 ต้าบลดอนตะหนนิ  อ้าเภอบวัใหญ่   เสนอราคา  288,500.00  บาท   เสนอราคา  288,500.00  บาท ครบถ้วนตามที่ อบต. ก้าหนด

จังหวัดนครราชสีมา  2. หจก.ธนพลอคีวิปเมน้ท์

  เสนอราคา  308,000.00  บาท

3.  หจก.โคราชพฒันะ

  เสนอราคา  351,000.00  บาท

4. ทเีจทวีาย เอน็จิเนยีร่ิง

  เสนอราคา  354,000.00  บาท

5. ร้านพทุไธสง กอ่สร้าง

  เสนอราคา  412,000.00  บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558

แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ซ้ือน้้ามนั  ( ประจ้าเดือน  ก.ค.58 ) 6,260.00 บาท ตกลงราคา บริษทั แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จ้ากดั บริษทั แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จ้ากดั เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 6,260.00 บาท 6,260.00 บาท

2 ซ้ือน้้าด่ืม (ประจ้าเดือน  ก.ค.58 ) 525.00 บาท ตกลงราคา นายสุรเชฎฐ์    สวนดี นายสุรเชฎฐ์    สวนดี เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 525.00 บาท 525.00 บาท

3 ซ้ือหนงัสือพมิพ ์ ( ประจ้าเดือน  ก.ค.58 ) 620.00 บาท ตกลงราคา ร้านเทพวิทยาการพมิพ์ ร้านเทพวิทยาการพมิพ์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน   กรกฎาคม   พ .ศ. 2558    ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                 

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดซ้ือ วิธีซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 620.00 บาท 620.00 บาท

4 ซ้ือวัสดุบนัไดไมไ้ผ่ 2,000.00 บาท ตกลงราคา นายจรันทร์   บรรจงนอก นายจรันทร์   บรรจงนอก เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (กองช่าง) 2,000.00  บาท 2,000.00  บาท

5 ซ้ือวัสดุบนัไดมเินยีม 2,400.00 บาท ตกลงราคา บริษทั ไทยดีมาค้าวัสดุกอ่สร้าง  จ้ากดั บริษทั ไทยดีมาค้าวัสดุกอ่สร้าง  จ้ากดั เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (กองช่าง) 2,400.00 บาท 2,400.00 บาท

6 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง  ( โครงการปลูกต้นไม้) 7,900.00 บาท ตกลงราคา บริษทั ไทยดีมาค้าวัสดุกอ่สร้าง  จ้ากดั บริษทั ไทยดีมาค้าวัสดุกอ่สร้าง  จ้ากดั เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 7,900.00 บาท 7,900.00 บาท

7 ซ้ือต้นไม ้ ( โครงการปลูกต้นไม้) 2,950.00 บาท ตกลงราคา ร้านสวนประเสริฐเมืองทอง  สาขาบัวใหญ่ ร้านสวนประเสริฐเมืองทอง  สาขาบัวใหญ่ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 2,950.00 บาท 2,950.00 บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558

แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 จ้างเหมายาม ( ประจ้าเดือน  ก.ค.58 ) 9,300.00  บาท ตกลงราคา นายประสิทธิ ์ ทองดีนอก นายประสิทธิ ์ ทองดีนอก เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 9,300.00  บาท 9,300.00  บาท

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน   กรกฎาคม  พ .ศ. 2558  ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



2 จ้างเหมารถ-รับส่ง  ( ประจ้าเดือน  ก.ค.ศพด.) 11,550.00 บาท ตกลงราคา นายตระกลู   กรวยสวัสด์ิ นายตระกลู   กรวยสวัสด์ิ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษา) 11,550.00 บาท 11,550.00 บาท

3 จ้างเหมาคนท้าความสะอาด (ประจ้าเดือน  ก.ค.ศพด.) 6,300.00 บาท ตกลงราคา นางบญุยงค์  พรมมานอก นางบญุยงค์  พรมมานอก เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษา) 6,300.00  บาท 6,300.00  บาท

4 จ้างเหมาปา้ย  (โครงการปลูกต้นไม้) 450.00 บาท ตกลงราคา ร้าน ดิจิตอล  แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้าน ดิจิตอล  แอดเวอร์ไทซ่ิง เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 450.00 บาท 450.00 บาท

5 จ้างเหมาปา้ย  (โครงการปั้นเพื่อแม)่ 1,400.00 บาท ตกลงราคา ร้าน ดิจิตอล  แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้าน ดิจิตอล  แอดเวอร์ไทซ่ิง เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 1,400.00 บาท 1,400.00 บาท

6 จ้างเหมาดูดส่ิงปฎกิลู 800.00  บาท ตกลงราคา นาบวัผัน  ผ่องแผ้ว นาบวัผัน  ผ่องแผ้ว เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 800.00 บาท 800.00 บาท

7 จ้างเหมาขบวนแหเ่ทยีน  (โครงการแหเ่ทยีน  ปี58 ) 14,000.00 บาท ตกลงราคา นายบญุยา  ไชยสระแกว้ นายบญุยา  ไชยสระแกว้ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษา) 14,000.00 บาท 14,000.00 บาท

8 จ้างเหมาท้าปา้ย (โครงการแหเ่ทยีน ปี58 ) 540.00 บาท ตกลงราคา ร้าน ดิจิตอล  แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้าน ดิจิตอล  แอดเวอร์ไทซ่ิง เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษา) 540.00 บาท 540.00 บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558



แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

9 จ้างเหมา โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 514,700.00 สอบราคา 1. หจก.โชคอดุมกอ่สร้าง 1. หจก.โชคอดุมกอ่สร้าง เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุดและมคุีณสมบติั

บา้นโคกนอ้ย   หมู่ที่  10 - โคกสะอาด  หมู่ที่ 11   เสนอราคา  288,500  บาท   เสนอราคา  288,500  บาท ครบถ้วนตามที่ อบต. ก้าหนด

2. หจก.ธนพลอคีวิปเมน้ท์

  เสนอราคา  308,000  บาท

3. หจก.โคราชพฒันะ

  เสนอราคา  351,000  บาท

4. หจก.ทเีจทวีาย  เอน็จิเนยีร่ิง

  เสนอราคา  354000  บาท

5. ร้านพทุไธสงกอ่สร้าง

  เสนอราคา  412,000 บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน   กรกฎาคม  พ .ศ. 2558  ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ซ้ือน้้ามนั  ( ประจ้าเดือน  ส.ค.58 ) 5,760.00 บาท ตกลงราคา บริษทั แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จ้ากดั บริษทั แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จ้ากดั เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 5,760.00 บาท 5,760.00 บาท

2 ซ้ือน้้าด่ืม (ประจ้าเดือน  ส.ค.58 ) 720.00 บาท ตกลงราคา นายสุรเชฎฐ์    สวนดี นายสุรเชฎฐ์    สวนดี เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 720.00 บาท 720.00 บาท

3 ซ้ือหนงัสือพมิพ ์ ( ประจ้าเดือน ส.ค.58 ) 620.00 บาท ตกลงราคา ร้านเทพวิทยาการพมิพ์ ร้านเทพวิทยาการพมิพ์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 620.00 บาท 620.00 บาท

4 ซ้ือวัสดุส้านกังาน 26,134.00 บาท ตกลงราคา หจก.ส.เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ หจก.ส.เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 26,134.00  บาท 26,134.00  บาท

5 ซ้ือวัสดุส้านกังาน 4,655.00 บาท ตกลงราคา หจก.ส.เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ หจก.ส.เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (กองช่าง) 4,655.00 บาท 4,655.00 บาท

6 ซ้ือวัสดุส้านกังาน 11,569.00 บาท ตกลงราคา หจก.ส.เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ หจก.ส.เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (กองคลัง) 11,569.00 บาท 11,569.00 บาท

7 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 6,750.00 บาท ตกลงราคา ร้าน เอม็แอนด์ซี เซอร์วิส ร้าน เอม็แอนด์ซี เซอร์วิส เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (กองคลัง) 6,750.00 บาท 6,750.00 บาท

8 ซ้ือวัสดุส้านกังาน 565.00 บาท ตกลงราคา หจก.นวิสากล หจก.นวิสากล เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (กองคลัง) 565.00 บาท 565.00 บาท

9 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 4,360.00 บาท ตกลงราคา หจก.ส.เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ หจก.ส.เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 4,360.00 บาท 4,360.00 บาท

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน   สงิหาคม   พ .ศ. 2558    ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                 

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดซ้ือ วิธีซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558

แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

10 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง   ( ยายปุ๊ก ม.4) 31,840.00 บาท ตกลงราคา บริษทั บญุชูโฮมเซ็นต์เตอร์ บริษทั บญุชูโฮมเซ็นต์เตอร์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 31,840.00 บาท 31,840.00 บาท

11 ซ้ือน้้ามนัพน่ยุง  (คร้ังที่ 2) 8,742.00 บาท ตกลงราคา บริษทั แสงสว่างนครราชสีมา พาณิชจ้ากดั บริษทั แสงสว่างนครราชสีมา พาณิชจ้ากดั เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 8,720.00 บาท 8,720.00 บาท

12 ซ้ือวัสดุชุดกฬีา (ศพด. )  4,000.00 บาท ตกลงราคา หจก.ส.เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ หจก.ส.เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษา) 4,000.00 บาท 4,000.00 บาท

13 ซ้ือวัสดุส้านกังาน (สมดุบนัทกึ) 2,100.00 บาท ตกลงราคา หจก.ส.เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ หจก.ส.เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษา) 2,100.00  บาท 2,100.00  บาท

14 ซ้ือวัสดุส้านกังาน (หมกึถ่าย) 4,500.00 บาท ตกลงราคา ร้าน พ ีเอส กอ๊ปปี๊ ร้าน พ ีเอส กอ๊ปปี๊ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (กองคลัง) 4,500.00 บาท 4,500.00 บาท

15 ซ้ือน้้ามนัสูบน้้า ม.4 , ม.6 6,063.20 บาท ตกลงราคา บริษทั แสงสว่างนครราชสีมา พาณิชจ้ากดั บริษทั แสงสว่างนครราชสีมา พาณิชจ้ากดั เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 6,063.20 บาท 6,063.20 บาท

16 ซ้ือวัสดุส้านกังาน (หมกึถ่าย) 4,500.00 บาท ตกลงราคา บริษทั แสงสว่างนครราชสีมา พาณิชจ้ากดั บริษทั แสงสว่างนครราชสีมา พาณิชจ้ากดั เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษา) 4,500.00 บาท 4,500.00 บาท

17 ซ้ือวัสดุส้านกังาน (หมกึถ่าย) 4,500.00 บาท ตกลงราคา ร้าน พ ีเอส กอ๊ปปี๊ ร้าน พ ีเอส กอ๊ปปี๊ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน   สงิหาคม   พ .ศ. 2558    ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                 

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดซ้ือ วิธีซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (กองช่าง) 4,500.00 บาท 4,500.00 บาท

18 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 24,100.00 บาท ตกลงราคา ร้าน วรรณอปุกรณ์ ร้าน วรรณอปุกรณ์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (กองช่าง) 24,100.00 บาท 24,100.00 บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558

แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

19 ซ้ือวัสดุส้านกังาน (กระดาษ) 6,200.00 บาท ตกลงราคา หจก.ส.เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ หจก.ส.เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (กองช่าง) 6,200.00 บาท 6,200.00 บาท

20 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (หมกึปร้ิน) 8,400.00 บาท ตกลงราคา ร้าน เอม็แอนด์ซี เซอร์วิส ร้าน เอม็แอนด์ซี เซอร์วิส เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (กองช่าง) 8,400.00 บาท 8,400.00 บาท

21 ซ้ือน้้ามนั  (พน่ยุง ม.9 ,ม.7 ) 3,400.00 บาท ตกลงราคา บริษทั แสงสว่างนครราชสีมา พาณิชจ้ากดั บริษทั แสงสว่างนครราชสีมา พาณิชจ้ากดั เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 3,400.00 บาท 3,400.00 บาท

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน   สงิหาคม   พ .ศ. 2558    ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                 

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดซ้ือ วิธีซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558

แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 จ้างเหมายาม ( ประจ้าเดือน  ส.ค.58 ) 9,300.00  บาท ตกลงราคา นายประสิทธิ ์ ทองดีนอก นายประสิทธิ ์ ทองดีนอก เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 9,300.00  บาท 9,300.00  บาท

2 จ้างเหมารถ-รับส่ง  ( ประจ้าเดือน  ส.ค.58) 11,000.00 บาท ตกลงราคา นายตระกลู   กรวยสวัสด์ิ นายตระกลู   กรวยสวัสด์ิ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษา) 11,000.00 บาท 11,000.00 บาท

3 จ้างเหมาคนท้าความสะอาด (ประจ้าเดือน ส.ค.58) 6,000.00 บาท ตกลงราคา นางบญุยงค์  พรมมานอก นางบญุยงค์  พรมมานอก เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษา) 6,000.00  บาท 6,000.00  บาท

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน   สงิหาคม  พ .ศ. 2558  ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



4 จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างข้อบญัญัติ 2559 1,532.00 บาท ตกลงราคา ร้าน คิว พ ีกอ๊ปปี๊ ร้าน คิว พ ีกอ๊ปปี๊ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 1,532.00 บาท 1,532.00 บาท

5 จ้างเหมาท้าตรายาง 350.00 บาท ตกลงราคา ร้าน คิว พ ีกอ๊ปปี๊ ร้าน คิว พ ีกอ๊ปปี๊ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (กองคลัง) 350.00 บาท 350.00 บาท

6 จ้างเหมาเปล่ียนตลับหมกึด้า 1,900.00  บาท ตกลงราคา ร้าน เอม็แอนด์ซี เซอร์วิส ร้าน เอม็แอนด์ซี เซอร์วิส เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (กองคลัง) 1,900.00 บาท 1,900.00 บาท

7 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า 600.00 บาท ตกลงราคา ร้าน เฒ่าเจริญยนต์ ร้าน เฒ่าเจริญยนต์ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 600.00 บาท 600.00 บาท

8 จ้างเหมาท้าตรายาง 480.00 บาท ตกลงราคา ร้าน คิว พ ีกอ๊ปปี๊ ร้าน คิว พ ีกอ๊ปปี๊ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 480.00 บาท 480.00 บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558

แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

9 จ้างเหมาซ่อมคอมพวิเตอร์ 1,000.00  บาท ตกลงราคา ร้าน เอม็แอนด์ซี เซอร์วิส ร้าน เอม็แอนด์ซี เซอร์วิส เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน   สงิหาคม  พ .ศ. 2558  ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 1,000.00  บาท 1,000.00  บาท

10 จ้างเหมาซ่อมโนค๊บุ๊ค 4,100.00 บาท ตกลงราคา ร้าน เอม็แอนด์ซี เซอร์วิส ร้าน เอม็แอนด์ซี เซอร์วิส เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (กองช่าง) 4,000.00 บาท 4,000.00 บาท

11 จ้างเหมาท้าอาหารประชุมสภา 2,250.00 บาท ตกลงราคา นางสาวมว้ย   แกว้ดอนรี นางสาวมว้ย   แกว้ดอนรี เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 2,250.00  บาท 2,250.00  บาท

12 จ้างเหมาท้าอาหาร ( โครงการวันแม)่ 1,600.00 บาท ตกลงราคา นางสาวมว้ย   แกว้ดอนรี นางสาวมว้ย   แกว้ดอนรี เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษา) 1,600.00 บาท 1,600.00 บาท

13 จ้างเหมาท้ากรอบรูป (โครงการวันแม)่ 600.00 บาท ตกลงราคา ร้าน คิว พ ีกอ๊ปปี๊ ร้าน คิว พ ีกอ๊ปปี๊ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษา) 600.00 บาท 600.00 บาท

14 จ้างเหมาท้าพวงมาลัย (โครงการวันแม)่ 395.00  บาท ตกลงราคา ร้าน มวลไม้ ร้าน มวลไม้ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษา) 395.00 บาท 395.00 บาท

15 จ้างเหมาท้าปา้ย 400.00 บาท ตกลงราคา ร้าน ดิจิตอล แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้าน ดิจิตอล แอดเวอร์ไทซ่ิง เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 400.00 บาท 400.00 บาท

16 จ้างเหมาท้าอาหารประชุมสภา 2,250.00 บาท ตกลงราคา นางสาวมว้ย   แกว้ดอนรี นางสาวมว้ย   แกว้ดอนรี เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 2,250.00  บาท 2,250.00  บาท

17 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองพน่ยุง 2,100.00 บาท ตกลงราคา ร้าน หว่ง เซอร์วิส ร้าน หว่ง เซอร์วิส เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 2,100.00  บาท 2,100.00  บาท

18 จ้างเหมาซ่อมแซมรางน้้าฝน  ม.11 6,720.00 บาท ตกลงราคา นายบญุเคน  สงมา นายบญุเคน  สงมา เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 6,720.00  บาท 6,720.00  บาท

19 จ้างเหมาท้าปา้ย ศพด. 700.00 บาท ตกลงราคา ร้าน ดิจิตอล แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้าน ดิจิตอล แอดเวอร์ไทซ่ิง เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษา) 700.00  บาท 700.00  บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง



ประจ้าปงีบประมาณ  2558

แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

20 จ้างเหมารถรับ - ส่ง นกักฬีา (โครงการเข้าร่วมกฬีา ศพด.) 600.00  บาท ตกลงราคา นายตระกลู  กรวยสวัสด์ิ นายตระกลู  กรวยสวัสด์ิ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส่วนการศึกษา) 600.00  บาท 600.00  บาท

21 จ้างเหมาพน่ยุง (ม.7 ,ม.9 ) 3,535.00 บาท ตกลงราคา นายสยาม   อนิประดับ นายสยาม   อนิประดับ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 3,535.00 บาท 3,535.00 บาท

22 จ้างเหมารถยนต์ส่วนกลางเข้าศูนย์ 14,103.14 บาท ตกลงราคา บริษทั ปฐพทีอง จ้ากดั บริษทั ปฐพทีอง จ้ากดั เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558  (ส้านกังานปลัด) 14,103.14 บาท 14,103.14 บาท

23 จ้างเหมา โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 98,000.00  บาท ตกลงราคา 1. นายวิโรจน ์ บญุสร้าง 1. นายวิโรจน ์ บญุสร้าง เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุดและมคุีณสมบติั

  เสนอราคา  91,000.00  บาท   เสนอราคา  91,000.00  บาท ครบถ้วนตามที่ อบต. ก้าหนด

2. นายศรี   กรวยสวัสด์ิ

  เสนอราคา  91,300.00  บาท

3. นายมงคล  ทองพนัธ์

  เสนอราคา  91,100.00  บาท

24 จ้างเหมา โครงการวางทอ่ระบายน้้า หมู่ที่ 12 74,000.00  บาท ตกลงราคา 1. นายศรี   กรวยสวัสด์ิ 1. นายศรี   กรวยสวัสด์ิ เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุดและมคุีณสมบติั

  เสนอราคา  68,500.00  บาท   เสนอราคา  68,500.00  บาท ครบถ้วนตามที่ อบต. ก้าหนด

2. นายวิโรจน ์ บญุสร้าง

  เสนอราคา  68,700.00  บาท

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน   สงิหาคม  พ .ศ. 2558  ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



3. นายวิโรจน ์ บญุสร้าง

  เสนอราคา  68,700.00  บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558

แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

25 จ้างเหมา โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 300,000.00  บาท สอบราคา 1. หจก.โชคอดุมกอ่สร้าง 1. หจก.โชคอดุมกอ่สร้าง เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุดและมคุีณสมบติั

  เสนอราคา  165,800  บาท   เสนอราคา  165,800  บาท ครบถ้วนตามที่ อบต. ก้าหนด

2. หจก.ธนพลอคีวิปเมน้ท์

  เสนอราคา  173,000  บาท

3. หจก.สวรรค์ส่งมาเกดิ

  เสนอราคา  173,000  บาท

4. หจก.ทเีจทวีาย  เอน็จิเนยีร่ิง

  เสนอราคา  213,000  บาท

5. หจก.ธนนวพร

  เสนอราคา  220,000  บาท

6. ร้านพทุไธสงกอ่สร้าง

  เสนอราคา  248,000  บาท

7. หจก.บรีุรัมย์  อนิทรีทอง

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน   สงิหาคม  พ .ศ. 2558  ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



  เสนอราคา  276,000  บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558

แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

26 จ้างเหมาโครงการถนน คสล. หมู่ที่ 5 300,000.00  บาท สอบราคา 1. หจก.โชคอดุมกอ่สร้าง 1. หจก.โชคอดุมกอ่สร้าง เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุดและมคุีณสมบติั

  เสนอราคา  171,000  บาท   เสนอราคา  171,000  บาท ครบถ้วนตามที่ อบต. ก้าหนด

2. หจก.ธนพลอคีวิปเมน้ท์

  เสนอราคา  178,000  บาท

3. หจก.สวรรค์ส่งมาเกดิ

  เสนอราคา  182,000  บาท

4. หจก.ทเีจทวีาย  เอน็จิเนยีร่ิง

  เสนอราคา  213,000  บาท

5. หจก.ธนนวพร

  เสนอราคา  220,000  บาท

6. ร้านพทุไธสงกอ่สร้าง

  เสนอราคา  248,000  บาท

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน   สงิหาคม  พ .ศ. 2558  ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



7. หจก.ชินพรวิศวกรรม

  เสนอราคา  276,000  บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2558

แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ซ้ือน้้ามนั  ( ประจ้าเดือน  ก.ย.58 ) 5,800.00 บาท ตกลงราคา บริษทั แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จ้ากดั บริษทั แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จ้ากดั เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2559  (ส้านกังานปลัด) 5,800.00 บาท 5,800.00 บาท

2 ซ้ือน้้าด่ืม (ประจ้าเดือน  ก.ย.58 ) 540.00 บาท ตกลงราคา นายสุรเชฎฐ์    สวนดี นายสุรเชฎฐ์    สวนดี เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2559  (ส้านกังานปลัด) 540.00 บาท 540.00 บาท

3 ซ้ือหนงัสือพมิพ ์ ( ประจ้าเดือน ก.ย.58 ) 600.00 บาท ตกลงราคา ร้านเทพวิทยาการพมิพ์ ร้านเทพวิทยาการพมิพ์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2559  (ส้านกังานปลัด) 600.00 บาท 600.00 บาท

4 ซ้ือวัสดุซ่อมถนน ม.1 4,480.00 บาท ตกลงราคา ร้านมโีชค ร้านมโีชค เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2559  (ส้านกังานปลัด) 4,480.00  บาท 4,480.00  บาท

5 ซ้ือวัสดุซ่อมร้ัว ศพด. 6,821.25 บาท ตกลงราคา บริษทั บญุชูโฮมเซอร์เตอร์ จ้ากดั บริษทั บญุชูโฮมเซอร์เตอร์ จ้ากดั เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2559  (ส่วนการศึกษา) 6,821.25  บาท 6,821.25  บาท

6 ซ้ือวัสดุ แผงกั้นบอ่น้้า อบต. 20,000.00 บาท ตกลงราคา นางสาวสายใจ  ชุ่มหมื่นไวย์ นางสาวสายใจ  ชุ่มหมื่นไวย์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2559  (กองช่าง) 20,000.00 บาท 20,000.00 บาท

7 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์     11,200.00  บาท ตกลงราคา ร้าน เอม็แอนด์ซี เซอร์วิส ร้าน เอม็แอนด์ซี เซอร์วิส เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน   กันยายน   พ .ศ. 2558    ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                 

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดซ้ือ วิธีซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



ประจ้าปงีบประมาณ  2559  (กองคลัง) 11,200.00  บาท 11,200.00  บาท

8 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 8,400.00 บาท ตกลงราคา ร้าน เอม็แอนด์ซี เซอร์วิส ร้าน เอม็แอนด์ซี เซอร์วิส เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2559  (กองช่าง) 8,400.00 บาท 8,400.00 บาท

9 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 8,400.00 บาท ตกลงราคา ร้าน เอม็แอนด์ซี เซอร์วิส ร้าน เอม็แอนด์ซี เซอร์วิส เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2559  (ส้านกังานปลัด) 8,400.00 บาท 8,400.00 บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2559

แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

10 ซ้ือน้้ามนั (พน่ยุง ม.7 ) 2,110.00 บาท ตกลงราคา บริษทั แสงสว่างนครราชสีมา พาณิชจ้ากดั บริษทั แสงสว่างนครราชสีมา พาณิชจ้ากดั เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2559  (ส้านกังานปลัด) 2,110.00  บาท 2,110.00  บาท

11 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 4,180.00 บาท ตกลงราคา หจก.ส.เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ หจก.ส.เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2559  (ส้านกังานปลัด) 4,180.00  บาท 4,180.00  บาท

12 ซ้ือวัสดุ  ของที่ระลึก  3,000.00 บาท ตกลงราคา ร้าน พลศึกษาภณัฑ์ ร้าน พลศึกษาภณัฑ์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2559  (ส้านกังานปลัด) 3,000.00 บาท 3,000.00 บาท

13 ซ้ือวัสดุ/อปุกรณ์อบรม 9,000.00 บาท ตกลงราคา ร้าน พลศึกษาภณัฑ์ ร้าน พลศึกษาภณัฑ์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2559  (ส้านกังานปลัด) 9,000.00 บาท 9,000.00 บาท

14 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 10,000.00 บาท ตกลงราคา ร้านวรรณ อปุกรณ์ ร้านวรรณ อปุกรณ์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2559  (กองช่าง) 10,000.00 บาท 10,000.00 บาท

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน  กันยายน   พ .ศ. 2558    ประจ าปงีบประมาณ 2559                                                                                 

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดซ้ือ วิธีซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



15 ซ้ือวัสดุส้านกังาน 2,270.00 บาท ตกลงราคา หจก.ส.เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ หจก.ส.เสรี สปอร์ตเซ็นเตอร์ เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2559  (ส่วนการศึกษา) 2,270.00  บาท 2,270.00  บาท

16 ซ้ือวัสดุส้านกังาน (หมกึปร้ินเตอร์) 2,800.00 บาท ตกลงราคา ร้าน เอม็แอนด์ซี เซอร์วิส ร้าน เอม็แอนด์ซี เซอร์วิส เปน็ผู้ซ้ือที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2559  (ส่วนการศึกษา) 2,800.00 บาท 2,800.00 บาท

17 ซ้ือวัสดุกอ่สร้างบา้นผู้ยากไร้ เทดิไทอ้งค์ราชัน 87 พรรษา 150,000.00  บาท สอบราคา 1. ร้านบา้นวัสดุ 1. ร้านบา้นวัสดุ เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุดและมคุีณสมบติั

ประจ้าปงีบประมาณ  2559  (ส่วนการศึกษา)   เสนอราคา  137,000  บาท   เสนอราคา  137,000  บาท ครบถ้วนตามที่ อบต. ก้าหนด

2. บริษทั บญุชูบวัใหญ่โฮม เซ็นเตอร์

เสนอราคา  137,841.34  บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2559

แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 จ้างเหมายาม ( ประจ้าเดือน  ก.ย.58 ) 9,000.00  บาท ตกลงราคา นายประสิทธิ ์ ทองดีนอก นายประสิทธิ ์ ทองดีนอก เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2559  (ส้านกังานปลัด) 9,000.00  บาท 9,000.00  บาท

2 จ้างเหมารถ-รับส่ง  ( ประจ้าเดือน  ก.ย.58) 10,450.00 บาท ตกลงราคา นายตระกลู   กรวยสวัสด์ิ นายตระกลู   กรวยสวัสด์ิ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2559  (ส่วนการศึกษา) 10,450.00 บาท 10,450.00 บาท

3 จ้างเหมาคนท้าความสะอาด (ประจ้าเดือน ก.ย.58) 5,700.00 บาท ตกลงราคา นางบญุยงค์  พรมมานอก นางบญุยงค์  พรมมานอก เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2559  (ส่วนการศึกษา) 5,700.00  บาท 5,700.00  บาท

4 จ้างเหมาคนขับรถยนต์ส่วนกลาง  (ประจ้าเดือน ก.ย.58) 6,600.00 บาท ตกลงราคา นายยุทมา   ชัยศิริ นายยุทมา   ชัยศิริ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน   กันยายน  พ .ศ. 2558  ประจ าปงีบประมาณ 2559                                                                                

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



ประจ้าปงีบประมาณ  2559  (ส้านกังานปลัด) 6,600.00 บาท 6,600.00 บาท

5 จ้างเหมาคนงานซ่อมถนน ม.1 2,000.00 บาท ตกลงราคา นายธุระ   บารมี นายธุระ   บารมี เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2559  (ส้านกังานปลัด) 2,000.00 บาท 2,000.00 บาท

6 จ้างเหมาคนงานซ่อมร้ัว ศพด. 3,000.00  บาท ตกลงราคา นายบญุยา   ไชยสระแกว้ นายบญุยา   ไชยสระแกว้ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2559  (ส่วนการศึกษา) 3,000.00 บาท 3,000.00 บาท

7 จ้างเหมาท้าซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า 2,400.00 บาท ตกลงราคา ร้าน เฒ่าเจริญยนต์ ร้าน เฒ่าเจริญยนต์ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2559  (ส้านกังานปลัด) 2,400.00 บาท 2,400.00 บาท

8 จ้างเหมาพน่ยุง ม.7 3,080.00  บาท ตกลงราคา นายศักด์ิดา  ลาดบวัใหญ่ นายศักด์ิดา  ลาดบวัใหญ่ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2559  (ส้านกังานปลัด) 3,080.00  บาท 3,080.00  บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2559

แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

9 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 240.00 บาท ตกลงราคา ร้าน คิว พ ีกอ๊ปปี๊ ร้าน คิว พ ีกอ๊ปปี๊ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2559 (กองคลัง) 240.00 บาท 240.00 บาท

10 จ้างเหมาท้าอาหารกลางวัน (โครงการศึกษาดูงาน 58) 30,000.00 บาท ตกลงราคา นางสาวมว้ย   แกว้ดอนรี นางสาวมว้ย   แกว้ดอนรี เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2559  (ส้านกังานปลัด) 30,000.00  บาท 30,000.00  บาท

11 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่  (โครงการศึกษาดูงาน 58) 1,500.00 บาท ตกลงราคา นางสาวมว้ย   แกว้ดอนรี นางสาวมว้ย   แกว้ดอนรี เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน   กันยายน  พ .ศ. 2558  ประจ าปงีบประมาณ 2559                                                                            

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



ประจ้าปงีบประมาณ  2559 (ส้านกังานปลัด) 1,500.00 บาท 1,500.00 บาท

12 จ้างเหมาค่ายานพาหนะ  (โครงการศึกษาดูงาน 58) 99,000.00 บาท ตกลงราคา นายเสกสรรค์  ศรีสันติธรณ์ นายเสกสรรค์  ศรีสันติธรณ์ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2559  (ส้านกังานปลัด) 99,000.00 บาท 99,000.00 บาท

13 จ้างเหมาท้าปา้ย  (โครงการศึกษาดูงาน 58) 450.00  บาท ตกลงราคา ร้าน ดิจิตอล แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้าน ดิจิตอล แอดเวอร์ไทซ่ิง เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2559  (ส้านกังานปลัด) 450.00 บาท 450.00 บาท

14 จ้างเหมาคนงานท้า แผงกั้นบอ่น้้า อบต. 7,200.00 บาท ตกลงราคา นายวุฒิชล  ศรีมหรรณ์ นายวุฒิชล  ศรีมหรรณ์ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2559  (ส้านกังานปลัด) 7,200.00 บาท 7,200.00 บาท

15 จ้างเหมาท้าอาหารประชุมสภา 2,250.00 บาท ตกลงราคา นางสาวมว้ย   แกว้ดอนรี นางสาวมว้ย   แกว้ดอนรี เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2559  (ส้านกังานปลัด) 2,250.00  บาท 2,250.00  บาท

16 จ้างเหมาร้ือถอนปา้ย อบต. 10,000.00 บาท ตกลงราคา นายบญุยา   ไชยสระแกว้ นายบญุยา   ไชยสระแกว้ เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้โดยตรง

ประจ้าปงีบประมาณ  2559  (ส้านกังานปลัด) 10,000.00  บาท 10,000.00  บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2559

แบบ   สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

17 จ้างเหมา โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 205,000.00  บาท สอบราคา 1. หจก.โชคอดุมกอ่สร้าง 1. หจก.โชคอดุมกอ่สร้าง เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุดและมคุีณสมบติั

  เสนอราคา  112,000.00  บาท   เสนอราคา  112,000.00  บาท ครบถ้วนตามที่ อบต. ก้าหนด

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน   กันยายน   พ .ศ. 2558  ประจ าปงีบประมาณ 2559                                                                                

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



2. หจก.สวรรค์ส่งมาเกดิ

  เสนอราคา  113,000.00  บาท

3. หจก.ธนพลอคีวิปมน้ท์

  เสนอราคา  129,000.00  บาท

4. บริษทั  ปอ้มปราการนคร จ้ากดั

  เสนอราคา  150,000.00  บาท

5. หจก.ธนกฤตค้าวัสดุกอ่สร้าง

  เสนอราคา  202,000.00  บาท

18 จ้างเหมา โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 13 215,000.00  บาท สอบราคา 1. หจก.โชคอดุมกอ่สร้าง 1. หจก.โชคอดุมกอ่สร้าง เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุดและมคุีณสมบติั

  เสนอราคา  125,000.00  บาท   เสนอราคา  125,000.00  บาท ครบถ้วนตามที่ อบต. ก้าหนด

2. หจก.สวรรค์ส่งมาเกดิ

  เสนอราคา  129,200.00  บาท

3. หจก.ธนพลอคีวิปมน้ท์

  เสนอราคา  138,000.00  บาท

4. หจก.ทเีจทวีาย  เอน็จิเนยีร่ิง

  เสนอราคา  144,000.00  บาท

5. หจก.ธนกฤตค้าวัสดุกอ่สร้าง

  เสนอราคา  212,000.00  บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2559

แบบ   สขร.1

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน   กันยายน  พ .ศ. 2558  ประจ าปงีบประมาณ 2559                                                                                

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน



วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

19 จ้างเหมา โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 300,000.00  บาท สอบราคา 1. หจก.ธนพลอคีวิปมน้ท์ 1. หจก.ธนพลอคีวิปมน้ท์ เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุดและมคุีณสมบติั

  เสนอราคา  168,000  บาท   เสนอราคา  168,000  บาท ครบถ้วนตามที่ อบต. ก้าหนด

2. หจก.โชคอดุมกอ่สร้าง

  เสนอราคา  177,000  บาท

3. หจก.สวรรค์ส่งมาเกดิ

  เสนอราคา  181,000  บาท

4. หจก.ทเีจทวีาย เอน็จิเนยีร่ิง

  เสนอราคา  207,000  บาท

5. ร้านพทุไธสงกอ่สร้าง

  เสนอราคา  220,000  บาท

6. หจก.ธนกฤตค้าวัสดุกอ่สร้าง

  เสนอราคา  297,000  บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2559

แบบ   สขร.1

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าเดอืน  กันยายน  พ .ศ. 2558  ประจ าปงีบประมาณ 2559                                                                               

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนตะหนิน

ล้าดับที่ งาน / จัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

20 จ้างเหมาโครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 207,000.00  บาท สอบราคา 1. ร้านพทุไธสงกอ่สร้าง 1. ร้านพทุไธสงกอ่สร้าง เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุดและมคุีณสมบติั

  เสนอราคา  205,000  บาท   เสนอราคา  205,000  บาท ครบถ้วนตามที่ อบต. ก้าหนด

2. หจก.ประภารุ่งเรืองกอ่สร้าง

  เสนอราคา  206,000  บาท

3. หจก.โชคอดุมกอ่สร้าง

  เสนอราคา  207,000  บาท

21 จ้างเหมาโครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 226,000.00  บาท สอบราคา 1. หจก.โชคอดุมกอ่สร้าง 1. หจก.โชคอดุมกอ่สร้าง เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุดและมคุีณสมบติั

  เสนอราคา  225,000  บาท   เสนอราคา  225,000  บาท ครบถ้วนตามที่ อบต. ก้าหนด

2. หจก.ทเีจทวีาย เอน็จิเนยีร่ิง

  เสนอราคา  224,000  บาท  *ขาดคุณสมบติั

3. หจก.ชินพรวิศวกรรม

  เสนอราคา  226,000  บาท

22 จ้างเหมาโครงการกอ่สร้างปา้ยที่ท้าการองค์บริหารส่วนต้าบล700,000.00   บาท สอบราคา 1.หจก.โคราชพฒันะ 1.หจก.โคราชพฒันะ เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุดและมคุีณสมบติั

ดอนตะหนนิพร้อมร้ัวดอนตะหนนิ   เสนอราคา  616,000  บาท   เสนอราคา  616,000  บาท ครบถ้วนตามที่ อบต. ก้าหนด

2. หจก.ศิริศักด์ิ  การโยธา

  เสนอราคา  630,000  บาท

3. บริษทั ปอ้มปราการ นคร จ้ากดั

  เสนอราคา  690,000  บาท

4. ร้านพทุไธสงกอ่สร้าง

  เสนอราคา  690,000  บาท

ผลการด้าเนนิการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ประจ้าปงีบประมาณ  2559

ล้าดับที่ งาน / จัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัคเลือกและราคา


