ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไท้
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒(£๖๕:
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไท้
ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไวให้ประซาขนตรวจดูได้ตาม มาตรา ๙
(๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕:๔๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๘ กำหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้
ให้ประขาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไท้ จึงประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม

๑/๒

แบบ สขร. 6)

„

สรุป ผลการดำเนิน การจัด ฃี้อ จัด จ้างในรอบเดอนสิงหาคม ๒<r๖๕'
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไท้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ ๕ กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
วงเงิน ทีจ ะสื้อ
ลำดับ ที

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

งาบทีง ัด ผู้อ หริอ งัด จ้า ง
วัส ดุอ ุป กรณ์ล ำหรับ การงัด โครงการส่งเสริม พัฒ นาการตัา บร่างกายไนเด็ก ปฐมวัย
'ประจำปีง บประมาณ ๒๕๖๕ จำบวบ ๑๔ รายการ
อาหารเสริม บมยูเอชที (UHT) ชนิด กล่อง ประจำเดือ นสิงหาคม ๒๕๖๕
จำนวน ๑๐,๒๓๐ กล่อง
ครุภ ัณ ฑ์ค อมพิว เตอร์ห รือ อิเล็ก ทรอนิก ส์ จำนวน ๒ รายการ ของกองช่าง
ครุภ ัณ ฑ์ส ำนัก งาน รายการ เก้าอี้ท ำงาน จำนวน ๑ ตัว ของกองช่าง
ครุภ ัณ ฑ์ล ำรวจ รายการไม้ส ตาฟฟ้อ สูม ิเนีย ม จำนวน ๑ อัน
วัส ดุอ ุป กรณ์ส ำหรับ การงัด โครงการส่งเสริม การออกกำลัง กายเทีอ สุข ภาพ
ด้วยวิธ ีแ อโรบิค ประจำปีงบประมาณ 10๔๖๔ จำนวน ๑ รายการ
วัส ดุเครึ๋อ งแต่ง กาย รายการเสื้อ คสุม ภัน ฝนจราอร จำนวน ๘ ตัว
วัส ดุงานบ้านงานครัว รายการรองเท้า'อุ๊ท ภัน บํ้า จำนวน ๘ คู่ ของลำนัก ปลัด
ไก่พ ัน ฟ้ข ่แ ละโกพัน ธ์พ ี้น เมีอ ง สำหรับ การงัด โครงการส่งเสริม การสร้างงานสร้างอาชีพ
ให้ก ับ เกษตรกร “การเลี้ย งไก่เพอเป็น แหล่งอาหารครัว เริอ น”
ครุภ ัณ ฑ์ค อมพิว เตอร์ห รือ อิเล็ก ทรอนิก ส์ จำนวน ๒ รายการ
ครุภ ัณ ฑ์ล ำนัก งาบ รายการ ตับ านเสื้อ นกระจก จำบวบ ๑ หลัง
(งานฟ้อ งกับ และบรรเทาสาซารณภัย )
ครุภ ัณ ฑ์ล ำนัก งาน รายการ ตับ านเสื้อ นกระจก จำนวน ๑ หลัง
(งานสกิติ)
ครุภ ัณ ฑ์ล ำนัก งาน รายการ ตับ านเสื้อ บกระจก จำนวน ๑ หลัง
(งานบริห ารทั่วไป)
ตัน กล้าผัก สวนครัว สำหรับ การงัด โครงการส่งเสริม การสร้างงาบสร้างอาชีพ
ให้ก ับ เกษตรกร จำนวน ๖ รายการ
วัส ดุค อมพิว เตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ ของลำนัก ปลั

หรีอ จ้า ง

ราคากลาง

วิธ ีช ื้อ หรีอ จ้า ง

๕1๖๐๐.๐๐

๕,๖๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗๙,๙๔๘.๖๐

๗๙,๙๙๘.๖๐

เฉพาะเจาะจง

๒๘,๐๐๐.๐๐

๒๘,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๕,๐๐๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๒ ,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๑,๘๕๙.๐๐

๑,๘๔๙.๐๐

เฉพาะเจาะจง

รายชื้อ ผู้เ สนอราคา
และราดาทีเสนอ

ผู้โ ด้ร ับ การดัด เลิอ กและ
ราดาทีด กลงชื้อ หริอ จ้า ง

ร้านนิด กะจิว
ราคาที่เสนอ ๕,๖๐๐ บาท
บริษ ัท คับ ทรืเฟรชแดรี่ จำกัด

ร้านนิด กะจิว
ราคาที่ต กลง ๕,๖๐๐ บาท

ราคาเหมาะสม

บริษ ัท คัน ทรืเฟรชแดรี่ จำกัด
ราคาที่ต กลง ๗๙,๙๙๘.๖๐ บาท

ราคาเหมาะสม

ราคาที่เสนอ ๗๙,๙๙๘.๖๐ บาท
ห้า งหุ้น ส่วนจำกัด โคราขคอมพิว เตอร์

ห้างหุ้น ส่วนจำกัด โคราชคอมพิวเตอร์

ราคาที่เสนอ ๒๗,๖๘๐ บาท
บริษ ัท ราชสีม าเอกลัก ษณ์ก รุ๊ป จำกัด

ราคาที่ต กลง ๒๗,๖๘๐ บาท
บริษ ัท ราชสีม าเอกลัก ษณ์ก รุ๊ป จำกัด

ราคาที่เสนอ ๕,๐๐๐ บาท

ราคาที่ต กลง ๕,๐๐๐ บาท
ห้างหุ้น ส่วนจำกัด บุ๊ค เฮาส์ นครราชสีม า

ห้างหุ้น ส่ว นจำกัด บุ๊ค เฮาส์ นครราชสีม า
ราคาที่เสนอ ๒,๐๐๐ บาท

ราคาที่ต กลง ๒,๐๐๐ บาท
ร้านนิด กะจว

ร้านนิด กะจิว
ราคาที่เสนอ ๑,๘๔๙ บาท
บริษัท บาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอบด์เชฟดี้ จำกัด

ราคาที่ต กลง ๑,๘๔๙ บาท
บริษัท บาซ่าไฟร์โปรดัดส์แอบด์เชฟตี้ จำกัด

ราคาที่เสนอ ๖,๑๖๐ บาท
บริษัท บาซ่าไฟรโปรดัคส์แอบด์พเฟตี้ จำกัด

ราคาที่ต กลง ๖,๑๖๐ บาท
บริษัท บาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอบด์เชฟตี้ จำกัด

ราคาที่เสนอ ๔,๒๔๐ บาท

ราคาที่ต กลง ๔,๒๔๐ บาท

เลขทีแ ละวับ ทีข องสัญ ญา
เหตุผ ลทีด ัด เลอกโดยสรุป

ราคาเหมาะสม
ราคาเหมาะสม
ราคาเหมาะสม
ราคาเหมาะสม

พริอ ข้อ ดกลง!บกาวชื้อ
หริอ จ้า ง
ใบสั่งอี้อเลขที่ ๘๑/๒๕๖๕
ลว. ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕
ใบสั่งชื้อเลขที่ ๘๔/๒๕๖๕
ลว. ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕
ใบสั่งชื้อ เลขที่ ๙๔/๒๕๖๕
ลว. ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
ใบสั่งชื้อเลขที่ ๑๐๐/๒๕๖๕
ลว. ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
ใบสั่งชื้อ เลขที่ ๘๗/๒๕๖๕
ลว. ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕
ใบสั่ง จ้า ง เลขที่ ๙๖/๒๕๖๕
ลว. ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ราคาเหมาะสม

ใบสั่ง ชื้อ เลขที่ ๖๔/๒๕๖๕
ลว. ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ราคาเหมาะสม

ใบสั่ง ชื้อ เลขที่ ๖๕/๒๕๖๕
ลว. ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

นางสาววรรณิภ า มะโรงมีด
ราคาที่ต กลง ๑๒,๔๕๐ บาท

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งชื้อ เลขที่ ๘๘/๒๕๖๕
ลว. ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

ห้างหุ้น ส่ว นจำกัด โคราชคอมพิว เตอร์
ราคาที่เสนอ ๒๖,๕๖๐ บาท

ห้างหุ้น ส่วนจำกัด โคราชคอมพิว เตอร์
ราคาที่ต กลง ๒๖,๕๖๐ บาท

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งชื้อ เลขที่ ๘๙/๒๕๖๕
ลว. ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

เฉพาะเจาะจง

บริษ ัท ราชสีม าเอกลัก ษณ์ก รุ๊ป จำกัด
ราคาที่เสนอ ๔,๗๕๐ บาท

บริษ ัท ราชสีม าเอกลัก ษณ์ก รุ๊ป จำกัด
ราคาที่ต กลง ๔,๗๕๐ บาท

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งชื้อ เลขที่ ๙๒/๒๕๖๕
ลว. ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

๕,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

บริษ ัท ราชสีม าเอกลัก ษณ์ก รุ๊ป จำกัด
ราคาที่เสนอ ๔,๗๕๐ บาท

บริษ ัท ราชสีม าเอกลัก ษณ์ก รุ๊ป จำกัด
ราคาที่ต กลง ๔,๗๕๐ บาท

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งชื้อ เลขที่ ๙๐/๒๕๖๕
ลว. ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

๕1๐๐๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

บริษ ัท ราชสีม าเอกลัก ษณ์ก รุ๊ป จำกัด

บริษ ัท ราชสีม าเอกลัก ษณ์ก รุ๊ป จำกัด
ราคาที่ต กลง ๔,๗๕๐ บาท

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งขึ้อเสขที ๙®/๒๕๖๕
ลว. ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

๑๔,๔๐๐.๐๐

๑๔,๔๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

ร้านขวัญ เมล็ด พัน ธุ
ราคาที่ต กลง ๑๔,๔๐๐ บาท

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งชื้อเลขที่ ๘๙/๒๕๖๕
ลว. ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

๕๔,๐๕๐.๐๐

๕๔,๐๕๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งชื้อเลขที่ ๙๘/๒๕๖๕
ลว. ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

๖,๑๖๐.๐๐

๖,๑๖๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๔,๒๔๐.๐๐

๔,๒๔๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๑๒,๔๕๐.๐๐

๑๒,๔๕๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางสาววรรณิภ า มะโรงมีด
ราคาที่เสนอ ๑๒,๔๕๐ บาท

๒๗,๐๐๐.๐๐

๒๗,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๕,๐๐๐.๐๐

๕ ,๐๐๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐

ราคาที่เสนอ ๔,๗๕๐ บาท
ร้านขวัญ เมล็ด พัน ธุ
ราคาที่เสนอ ๑๔,๔๐๐ บาท
ห้างหุ้น ส่ว นจำกัด โคราชคอมพิว เตอร์

ห้างหุ้น ส่วนจำกัด โคราชคอมพิว เตอร์

ราคาที่เสนอ ๕๔,๐๕๐ บาท

ราคาที่ต กลง ๕๔,๐๕๐ บาท

๒/๒

แบบ สขร. ๑

..

สรุป ผลการดำเนิน การจัด ซื้อ จัดจ้างในรอบเดือ นสิงหาคม ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไท้ อำ๓ อสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ลำดับ ที

๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

งานทีจ ัส จ้อ หริอ จัส จัา ง
วัส ดุแ ละอุป กรณ์โ ครงการปลูก ปาเอลืม พระเกีย รติ จำนวน ๒ รายการ
วัส ดุส ำนัก งาบ จำบวบ ๒๓ รายการ ของสำนักปลัด
วัส ดุล ำนัก งาน รายการเก้า อื้1 กเดอร์ จำนวน ๑ รายการ
จ้า งบำรุง รัก ษาและข่อ มแซมครุภ ัณ ฑ์ค อมพิว เตอร์ จำบวบ ๒ รายการ ของกองคลัง
จัา งเหมาก่า ยเอกสารสิ แผนที่แ นวเขตพื้น ที่จัด กิจ กรรมงานมหกรรมพืช สวนโลก
ตำบลหนองสะใก้ จำนวน ๓ รายการ
จ้า งซ่อ มแซมครุภ ัณ ฑ์โ ฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้อ งวงจรปิด หมายเลขครุภ ัณ ฑ์
๔๙๔-๔๙-๐๐๐๑ จำบวบ ๑ งาบ

๒๒

จ้า งถ่า ยเอกสาร คดีห มายเลขดำที่ พ.๓๑๑/๒๔๔๘ คดีห มายเลขดำที่
พ.๖๓๑/๒๔๔๗ และคดีห มายเลขดำที่ พ.๗๔๒/๒๔๔๘ จำบวบ ๑ ขุด

๒๓

จ้า งซ่อ มแซมครุภ ัณ ฑ์ค อมพิว เตอร์ รายการเครื่อ งคอมพิว เตอร์ หมายเลขครุภ ัณ ฑ์
๔๑๖-๖๐-๐๐๔๐ จำบวบ ๑ รายการ

๒๔

จ้า งเหมาบริก ารทำ'ชายประชาส้ม พัน ธํภ ายในลำนัก งาบองค์ก ารบริห ารส่ว นตำบล
หนองตะไก้ และพ่น ตราสัญ ญาสัก บณ์ต ิด สติก เกอร์ร กยนต์ จำนวน ๘ รายการ

วงเงิน ทีจ ะจ้อ
หริอ จัาง

ราคากลาง

วิริ'จ้อ หริอ จัา ง

๔,๐๐๐.๐๐

๔ ,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๓๐,๙๔๐.๐๐

๓๐,๙๔๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง
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รายจ้อ จ้เลนอราสา
และราสาทีเ สนอ

ผู้ใ ดัร ับ การสัส เลือ กและ
ราคาทีส กลงจ้อ หริอ จัา ง

ร้านบิด กะจ็ว
ราคาที่เสบอ ๔,๐๐๐ บาท
ห้า งหุ้น ส่ว นจำกัด พรวิวัต พานิซ

ร้านบิด กะจิว
ราคาที่ต กลง ๔,๐๐๐ บาท

ราคาเหมาะสม

ห้า งหุ้น ส่วนจำกัด พรวิวัต พาบิซ
ราคาที่ต กลง ๓๐,๙๔๐ บาท

ราคาเหมาะสม

ราคาที่เสบอ ๓๐,๙๔๐ บาท
บริษ ัท ราซสีม าเอกลัก ษณ์ก รุ๊ป จำกัด
ราคาที่เสบอ ๗,๒๐๐ บาท
ห้า งหุ้บ ส่ว นจำกัด โคราซคอมพิวเตอร์

ราคาที่ต กลง ๗,๒๐๐ บาท
ห้า งหุ้น ส่วนจำกัด โคราขคอมพิว เตอร์

ราคาที่เสบอ ๖,๑๙๐ บาท

ราคาที่ต กลง ๖,๑๙๐ บาท

ร้าบขุ]เป๋ ก๊อปใร
ราคาที่เสบอ ๒,๔๐๐ บาท
ร้า บ A-TUM Solution
ราคาที่เสบอ ๓,๔๔๐ บาท

ร้า■ น•อุ]เ'ปี กิอปรํ่ร

Start Up Copy
ราคาที่เสนอ ๗,๒๔๔ บาท
ห้า งหุ้น ส่ว นจำกัด โคราขคอมพิว เตอร์
ราคาที่เสบอ ๔๔๐ บาท
ห้า งหุ้น ส่ว นจำกัด ดีไซน์ องค์เจ็ท
ราคาที่เสนอ ๔๙,๗๔๐ บาท

บริษ ัท ราซสีม าเอกลัก ษณ์ก รุ๊ป จำกัด

ราคาทีต กลง ๖,๕00 บาท
ร้า น A-TUM Solution
ราคาที่ต กลง ๓,๔๔๐ บาท
Start Up C opy
ราคาที่ต กลง ๗,๒๔๔ บาท
ห้า งหุ้น ส่วนจำกัด โคราขคอมพิว เตอร์
ราคาที่ต กลง ๔๔๐ บาท
ห้า งหุ้น ส่วนจำกัด ดีไซน์ อิง ค์เจ็ท
ราคาที่ต กลง ๔๙,๗๔๐ บาท

เลขทีแ ละวัน ทีข องสัญ ญา
เหตุผ ลทีค ัส เลือ กโสยส';ป

ราคาเหมาะสม
ราคาเหมาะสม
ราคาเหมาะสม
ราคาเหมาะสม
ราคาเหมาะสม
ราคาเหมาะสม
ราคาเหมาะสม

หริอ จัอ สกลงใบการจ้อ
หริอ จัาง
ใบสั่งซื้อเลขที่ ๗๘/๒๔๖๔
ลว. ๒ สิงหาคม ๒๔๖๔
ใบสั่งซื้อเลขที่ ๘๐/๒๔๖๔
ลว. ๔ สิงหาคม ๒๔๖๔
ใบสั่งซื้อเลขที่ ๘๘/๒๔๖๔
ลว. ๑๘ สิงหาคม ๒๔๖๔
ใบสั่งซื้อเลขที่ ๘๙/๒๔๖๔
ลว. ๑๘ สิงหาคม ๒๔๖๔
ใบสั่งซื้อเลขที่ ๗๑/๒๔๖๔
ลว. ๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๔
ใบสั่ง จ้า ง เลขที่ ๖๖/๒๔๖๔
ลว. ๘ สิงหาคม ๒๔๖๔
ใบสั่ง จ้า ง เลขที่ ๖๗/๒๔๖๔
ลว. ๘ สิงหาคม ๒๔๖๔
ใบสั่ง จ้า ง เลขที่ ๗๐/๒๔๖๔
ลว. ๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๔
ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๘/๒๔๖๔
ลว. ๘ สิงหาคม ๒๔๖๔

