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D:Mydocument\pusadu\สรุปผลการดําเนินงาน/มลฤดี: พิมพ์

แบบ  สขร.  1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

ไมมีการจัดซื้อจัดจาง

ครุภัณฑเกิน   100,000.-บาท

และที่ดินและสิ่งกอสราง

เกิน  1,000,000.-บาท

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   ตุลาคม  2555

เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จางราคากลาง
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D:Mydocument\pusadu\สรุปผลการดําเนินงาน\มลฤดี : พิมพ์

แบบ  สขร.  1

วงเงิน เหตุผลที�คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

ไม่มีการจัดซื�อจัดจ้าง

ครุภัณฑ์เกิน   100,000.-บาท

และที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

เกิน  1,000,000.-บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน   พฤศจิกายน   2555

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

ลําดับที� งานจัดซื�อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
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D:Mydocument\pusadu\สรุปผลการดําเนินงาน\มลฤดี : พิมพ์
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D:Mydocument\pusadu\สรุปผลการดําเนินงาน\มลฤดี : พิมพ์
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D:Mydocument\pusadu\สรุปผลการดําเนินงาน\มลฤดี : พิมพ์

1
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D:Mydocument\pusadu\สรุปผลการดําเนินงาน\มลฤดี : พิมพ์

แบบ  สขร.  1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

ไมมีการจัดซื้อจัดจาง

ครุภัณฑเกิน   100,000.-บาท

และที่ดินและสิ่งกอสราง

เกิน  1,000,000.-บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   ธันวาคม   2555

เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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D:Mydocument\pusadu\สรุปผลการดําเนินงาน\มลฤดี : พิมพ์

แบบ  สขร.  1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   ธันวาคม   2555

เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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D:Mydocument\pusadu\สรุปผลการดําเนินงาน\มลฤดี : พิมพ์

แบบ  สขร.  1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   ธันวาคม   2555

เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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D:Mydocument\pusadu\สรุปผลการดําเนินงาน\มลฤดี : พิมพ์

แบบ  สขร.  1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

ไมมีการจัดซื้อจัดจาง

ครุภัณฑเกิน   100,000.-บาท

และที่ดินและสิ่งกอสราง

เกิน  1,000,000.-บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   มกราคม   2556

เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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D:Mydocument\pusadu\สรุปผลการดําเนินงาน\มลฤดี : พิมพ์

แบบ  สขร.  1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   มกราคม   2556

เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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D:Mydocument\pusadu\สรุปผลการดําเนินงาน\มลฤดี : พิมพ์

แบบ  สขร.  1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

1 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง 160,000.00      160,000.00      สอบราคา 1.หจก.ทริปเปล อาร 2010 158,520.00      1.หจก.ทริปเปล อาร 2010 158,520.00     คุณสมบัติถูกตอง

2.บจก.ยูแมค ไซแอนทิพีค 159,500.00      ตามเงื่อนไขใน

ประกาศ ฯ

2 กอสรางพื้นสนามฟุตซอลคอนกรีต 410,000.00      410,000.00      สอบราคา 1.หจก.ส.วิชัยคอนสตรัคชั่น 410,000.00      วิธีสอบราคา

เสริมเหล็ก 2.หจก.บานไผศรัญกอสราง 315,000.00      2.หจก.บานไผศรัญกอสราง 315,000.00     "

3.หจก.เจษอนันตคอนสตรัคชั่น 360,000.00      

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   กุมภาพันธ  2556

เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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D:Mydocument\pusadu\สรุปผลการดําเนินงาน\มลฤดี : พิมพ์

แบบ  สขร.  1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   กุมภาพันธ  2556

เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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D:Mydocument\pusadu\สรุปผลการดําเนินงาน\มลฤดี : พิมพ์

แบบ  สขร.  1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   กุมภาพันธ  2556

เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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D:Mydocument\pusadu\สรุปผลการดําเนินงาน\มลฤดี : พิมพ์

แบบ  สขร.  1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   กุมภาพันธ  2556

เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



15

D:Mydocument\pusadu\สรุปผลการดําเนินงาน\มลฤดี : พิมพ์

แบบ  สขร.  1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   กุมภาพันธ  2556

เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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D:Mydocument\pusadu\สรุปผลการดําเนินงาน\มลฤดี : พิมพ์

แบบ  สขร.  1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   กุมภาพันธ  2556

เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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D:Mydocument\pusadu\สรุปผลการดําเนินงาน/มลฤดี : พิมพ์

แบบ  สขร.  1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

ไมมีการจัดซื้อจัดจาง

ครุภัณฑเกิน   100,000.-บาท

และที่ดินและสิ่งกอสราง

เกิน  1,000,000.-บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   มีนาคม  2556

เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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D:Mydocument\pusadu\สรุปผลการดําเนินงาน/มลฤดี : พิมพ์

แบบ  สขร.  1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   มีนาคม  2556

เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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D:Mydocument\pusadu\สรุปผลการดําเนินงาน/มลฤดี : พิมพ์

แบบ  สขร.  1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   มีนาคม  2556

เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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D:Mydocument\pusadu\สรุปผลการดําเนินงาน/มลฤดี : พิมพ์

แบบ  สขร.  1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   มีนาคม  2556

เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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D:Mydocument\pusadu\สรุปผลการดําเนินงาน/มลฤดี : พิมพ์

แบบ  สขร.  1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   มีนาคม  2556

เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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D:Mydocument\pusadu\สรุปผลการดําเนินงาน/มลฤดี : พิมพ์

แบบ  สขร.  1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   มีนาคม  2556

เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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D:Mydocument\pusadu\สรุปผลการดําเนินงาน/มลฤดี : พิมพ์

แบบ  สขร.  1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   มีนาคม  2556

เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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D:Mydocument\pusadu\สรุปผลการดําเนินงาน/มลฤดี : พิมพ์

แบบ  สขร.  1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   มีนาคม  2556

เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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D:Mydocument\pusadu\สรุปผลการดําเนินงาน/มลฤดี : พิมพ์

แบบ  สขร.  1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   มีนาคม  2556

เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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D:Mydocument\pusadu\สรุปผลการดําเนินงาน\มลฤดี : พิมพ์

แบบ  สขร.  1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

ไมมีการจัดซื้อจัดจาง

ครุภัณฑเกิน   100,000.-บาท

และที่ดินและสิ่งกอสราง

เกิน  1,000,000.-บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน    เมษายน   2556

เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



27

D:Mydocument\pusadu\สรุปผลการดําเนินงาน\มลฤดี : พิมพ์

แบบ  สขร.  1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

1 ปรับปรุงหองกองคลัง 630,326.00      630,000.00      สอบราคา 1.รานไผทองเฟอรนิเจอร 587,000.00      1.รานไผทองเฟอรนิเจอร 587,000.00     คุณสมบัติถูกตอง

2.รานโชคทวีวัสดุ 630,000.00      ตามเงื่อนไขใน

3.หจก.เจษอนันตคอนสตรัคชั่น 599,000.00      ประกาศ ฯ

2 ซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 139,200.00      139,200.00      สอบราคา 1.บจก.ไอเอ็มบีเอ็นจิเนียริ่ง 137,709.00      1.บจก.ไอเอ็มบีเอ็นจิเนียริ่ง 137,000.00     ดวยวิธีสอบราคา

(รถจักรยานยนต จํานวน 3 คัน) 2.บจก.คินไดรเอ็นจิเนียริ่ง 139,635.00      

3 ซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 1,200,000.00   1,000,000.00    สอบราคา 1.บจก.เซเวนตี้เอท 995,500.00      1.บจก.เซเวนตี้เอท 995,000.00     "

(รถบรรทุกขยะ ขนาด  1 ตัน) 2.บจก.โปรทรัค อีควิปเมนท 997,500.00      

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   พฤษภาคม  2556

เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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D:Mydocument\pusadu\สรุปผลการดําเนินงาน\มลฤดี : พิมพ์

แบบ  สขร.  1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

1 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 170,400.00      170,400.00      สอบราคา 1. หจก.สันติออโตแอร 146,000.00      1.หจก.สันติออโตแอร 146,000.00     คุณสมบัติถูกตอง

ขนาด 18,000 บีทียู 2.รานบานไผการไฟฟา 160,800.00      ตามเงื่อนไขใน

3.บจก.อารซิสเทมเซอรวิส 164,100.00      ประกาศ ฯ

ดวยวิธีสอบราคา

2 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 204,900.00      204,900.00      สอบราคา 1.หจก.เจษอนันตคอนสตรัคชั่น 204,300.00      "

ตั้งแตประตูบริษัทอดัมสไปถึงหลัง 2.หจก.ขอนแกนสินสุวรรณ 202,000.00      2.หจก.ขอนแกนสินสุวรรณ 202,000.00     

โรงเรียนประเสริฐแกวอุทิศ ชุมชนหลัก

สิบสี่

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนน ค.ส.ล. 340,400.00      340,400.00      สอบราคา 1. หจก.เจษอนันตคอนสตรัคชั่น 339,800.00      "

ซอยแยกเจาเงาะดานทิศใต 2. หจก.ส.วิชัยคอนสตรัคชั่น 339,600.00      2.หจก.ส.วิชัยคอนสตรัคชั่น 339,600.00     

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   มิถุนายน  2556

เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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D:Mydocument\pusadu\สรุปผลการดําเนินงาน\มลฤดี : พิมพ์

แบบ  สขร.  1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   มิถุนายน  2556

เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



30

D:Mydocument\pusadu\สรุปผลการดําเนินงาน\มลฤดี : พิมพ์

แบบ  สขร.  1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   มิถุนายน  2556

เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



31

D:Mydocument\pusadu\สรุปผลการดําเนินงาน\มลฤดี : พิมพ์

แบบ  สขร.  1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   มิถุนายน  2556

เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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แบบ  สขร.  1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   มิถุนายน  2556

เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



33

D:Mydocument\pusadu\สรุปผลการดําเนินงาน\มลฤดี : พิมพ์

แบบ  สขร.  1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   มิถุนายน  2556

เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



34

D:Mydocument\pusadu\สรุปผลการดําเนินงาน\มลฤดี : พิมพ์

แบบ  สขร.  1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   มิถุนายน  2556

เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



35

D:Mydocument\pusadu\สรุปผลการดําเนินงาน\มลฤดี : พิมพ์

แบบ  สขร.  1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   มิถุนายน  2556

เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



36
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แบบ  สขร.  1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   มิถุนายน  2556

เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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แบบ  สขร.  1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

1 จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 1,800,000.00   1,550,000.00    สอบราคา 1.หจก. เอ พลัส บอดี้ทรัค 1,545,000.00   1.หจก. เอ พลัส บอดี้ทรัค 1,545,000.00  คุณสมบัติถูกตอง

(รถกระบะบรรทุก 6 ลอ พรอมติดตั้ง - 2.หจก.โฟรไฟววิศวกรรม 1,549,000.00   ตามเงื่อนไขใน

หลังคา) ประกาศ ฯ

2 จัดทําปายชื่อถนน  ซอย ชุมชนตาง ๆ 200,000.00      200,000.00      สอบราคา 1.หจก.นิฎฐา 140,053.26      1. หจก.นิฎฐา 140,000.00     ดวยวิธีสอบราคา

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 2.หจก.ราชพฤกษการเดนทบานไผ 182,000.00      

3.หจก.ส.วิชัยคอนสตรัคชั่น 180,000.00      

3 จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 3,500,000.00   3,300,000.00    E-Auction 1.หจก.เอพลัสบอดี้ทรัค 3,290,000.00   1.หจก. เอ พลัส บอดี้ทรัค 3,290,000.00  คุณสมบัติถูกตอง

(รถยนตบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค - 2.บจก.วิจิตรณรงคกลการ 3,293,000.00   ตามเงื่อนไขใน

พรอมกระเชา) ประกาศ ฯ  และ

เอกสารประมูลจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   กรกฎาคม  2556

เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



38

D:Mydocument\pusadu\สรุปผลการดําเนินงาน\ลัดดาวัลย์ : พิมพ์

แบบ  สขร. ๑

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

1 กอสรางพื้นพรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 540,000.00 540,000.00 สอบราคา ๑.หจก.เจษอนันตคอนสตรัคชั่น 539,500.00 คุณสมบัติถูกตอง

และบอทรายสําหรับเครื่องเลนเด็ก ๒.หจก.ส.วิชัยคอนสตรัคชั่น 539,200.00 ๒.หจก.ส.วิชัยคอนสตรัคชั่น 539,200.00 ตามเงื่อนไขใน

โรงเรียนเทศบาล ๒ อนุบาลสาธิตฯ ๓.หจก.ราชพฤกษการเดนทฯ 540,000.00 ประกาศ ฯ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   สิงหาคม   ๒๕๕๖

เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



39

D:Mydocument\pusadu\สรุปผลการดําเนินงาน\ลัดดาวัลย์ : พิมพ์

แบบ  สขร. ๑

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   สิงหาคม   ๒๕๕๖

เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



40

D:Mydocument\pusadu\สรุปผลการดําเนินงาน\ลัดดาวัลย์ : พิมพ์

แบบ  สขร. ๑

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   สิงหาคม   ๒๕๕๖

เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



41

D:Mydocument\pusadu\สรุปผลการดําเนินงาน\มลฤดี : พิมพ์

แบบ  สขร. ๑

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

1 จัดซื้อเครื่องพนสารเคมีชนิดหมอกควัน 160,000.00      150,000.00    สอบราคา 1 ราน เค เค ซัพพลาย 140,000.00      1.ราน เค เค ซัพพลาย 138,000.00  คุณสมบัติถูกตอง

2 รานเกียรติเมืองพลมาเก็ตติ้ง 142,000.00      ตามเงื่อนไขใน

2 จัดซื้อกลองวงจรปดพรอมติดตั้งภายใน 123,500.00      123,500.00   สอบราคา 1 บจก.ทริปเปลเอพลัสเอ็นจิเนียริ่ง 119,000.00      1 บจก.ทริปเปลเอพลัสเอ็นจิเนียริ่ง 119,000.00    ประกาศ ฯ

สถานศึกษา ดวยวิธีสอบราคา

"

"

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   กันยายน  2556

เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



42

D:Mydocument\pusadu\สรุปผลการดําเนินงาน\มลฤดี : พิมพ์

แบบ  สขร. ๑

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   กันยายน  2556

เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

คุณสมบัติถูกตอง

ตามเงื่อนไขใน

ประกาศ ฯ

ดวยวิธีสอบราคา

"

คุณสมบัติถูกตอง
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แบบ  สขร. ๑

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   กันยายน  2556

เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ตามเงื่อนไขใน

ประกาศ ฯ

ดวยวิธีสอบราคา

"

คุณสมบัติถูกตอง

ตามเงื่อนไขใน

ประกาศ ฯ

ดวยวิธีสอบราคา
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แบบ  สขร. ๑

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   กันยายน  2556

เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

คุณสมบัติถูกตอง

ตามเงื่อนไขใน

ประกาศ ฯ

ดวยวิธีสอบราคา



10/3/2017
D:pasadu\รายงานผลการปฎิบัติงาน\มลฤดี : พิมพ์

ไตรมาสที่  1

หมวดคาครุภัณฑ ผลการดําเนินการ

แผนงาน ที่ดินและสิ่งกอสราง ประกาศสอบ ลงนาม เงินนอก เปนไป ไมเปนไป

ลําดับที่ งาน จํานวน จัดหาโดย ราคา / ในสัญญา การสงมอบ เงินงบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน

โครงการ รายการ (หนวยนับ) ใชวิธี ประกวดราคา (วัน / เดือน / ป) (วัน / เดือน / ป) หรือเงินสมทบ (  /  ) (  /  )

(วัน / เดือน / ป) (ลานบาท)

ไมมีการจัดซื้อจัดจาง

ครุภัณฑเกิน   100,000.-บาท

และที่ดินและสิ่งกอสราง

เกิน  1,000,000.-บาท

ลายมือชื่อ ผูตรวจสอบ ลายมือชื่อ ผูรับผิดชอบ

(นางวาสนา    พิทักษ) (น.ส. ลัดดาวัลย  ความหมั่น)

ผูอํานวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี  6 ว

แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  2556

หนวยงาน  เทศบาลเมืองบานไผ   จังหวัดขอนแกน   กระทรวงมหาดไทย

การเบิก - จาย
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ไตรมาสที่  1

หมวดคาครุภัณฑ ผลการดําเนินการ

แผนงาน ที่ดินและสิ่งกอสราง ประกาศสอบ ลงนาม เงินนอก เปนไป ไมเปนไป

ลําดับที่ งาน จํานวน จัดหาโดย ราคา / ในสัญญา การสงมอบ เงินงบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน

โครงการ รายการ (หนวยนับ) ใชวิธี ประกวดราคา (วัน / เดือน / ป) (วัน / เดือน / ป) หรือเงินสมทบ (  /  ) (  /  )

(วัน / เดือน / ป) (ลานบาท)

1 อุตสาหกรรม จางเหมากอสรางถนน คสล. 1 โครงการ สอบราคา 14-Dec-54 16-Jan-55 1-Mar-55 324,900.00     /

ถนนสมประสงค ซอย  3  

(ชุมชนสมประสงค)

2 อุตสาหกรรม จางเหมากอสรางทอระบายน้ํา 1 โครงการ สอบราคา 14-Dec-54 18-Jan-55 28-Mar-55 451,000.00     /

คสล.ถนนยุทธพลบํารุง

(ชุมชนขนมจีน)

3 อุตสาหกรรม จางเหมากอสรางทอระบายน้ํา 1 โครงการ สอบราคา 14-Dec-54 12-Jan-55 11-Apr-55 677,000.00     /

คสล.หลังปมกิ่งไผ

(ชุมชนบานไผเกา)

ลายมือชื่อ ผูตรวจสอบ ลายมือชื่อ ผูรับผิดชอบ

(นางวาสนา    พิทักษ) (น.ส. ลัดดาวัลย  ความหมั่น)

ผูอํานวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี  5

แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  2554

หนวยงาน  เทศบาลเมืองบานไผ   จังหวัดขอนแกน   กระทรวงมหาดไทย

การเบิก - จาย
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ตค.- ธค.55

หมายเหตุ
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ตค.- ธค.54

หมายเหตุ

รายจายคางจาย

"

"
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ไตรมาสที่  2          

หมวดคาครุภัณฑ ผลการดําเนินการ

แผนงาน ที่ดินและสิ่งกอสราง ประกาศสอบ ลงนาม เงินนอก เปนไป ไมเปนไป

ลําดับที่ งาน จํานวน จัดหาโดย ราคา / ในสัญญา การสงมอบ เงินงบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน

โครงการ รายการ ใชวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ป) (วัน/เดือน/ป) หรือเงินสมทบ (  /  ) (  /  )

(วัน/เดือน/ป) (ลานบาท)

1 บริหารงานทั่วไป จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง 1 โครงการ สอบราคา 28-Jan-56 15-Mar-56 9-Apr-56 158,000.00   / 

เกี่ยวกับการศึกษา (ชุมชนหลัก 14 )

2 บริหารงานทั่วไป กอสรางพื้นสนามฟุตซอลคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 โครงการ สอบราคา 14-Feb-56 15-Mar-56 21-Apr-56 315,000.00   /

เกี่ยวกับการศึกษา

ลายมือชื่อ ผูตรวจสอบ ลายมือชื่อ ผูรับผิดชอบ

(นางวาสนา   พิทักษ) (น.ส. ลัดดาวัลย  ความหมั่น)

ผูอํานวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี  6 ว

แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  2556

หนวยงาน  เทศบาลเมืองบานไผ   จังหวัดขอนแกน   กระทรวงมหาดไทย

การเบิก - จาย
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ไตรมาสที�  2          

หมวดค่าครุภัณฑ์ ผลการดําเนินการ

แผนงาน ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง ประกาศสอบ ลงนาม เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ลําดับที� งาน จํานวน จัดหาโดย ราคา / ในสัญญา การส่งมอบ เงินงบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน

โครงการ รายการ ใช้วิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ป)ี (วัน/เดือน/ป)ี หรือเงินสมทบ (  /  ) (  /  )

(วัน/เดือน/ป)ี (ล้านบาท)

6 อุตสาหกรรมฯ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.แยกถนน 1 โครงการ E-Auction 10 ม.ีค.53 8  เม.ย.53 7  ก.ค.53 101,700.00       / 

สุขาภิบาล ซ.10 ด้านทิศใต้ข้างร้าน

อุดรสุกี�

7 อุตสาหกรรมฯ ก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายนํ�า 1 โครงการ E-Auction 10  มี.ค.53 8  เม.ย.53 6 ส.ค.53 922,300.00       / 

ถนนสุมนามัย ซอย1

8 อุตสาหกรรมฯ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสุมนามัย ซอย 3 1 โครงการ E-Auction 10 ม.ีค.53 8 เม.ย.53 6 ส.ค.53 191,700.00       / 

9 อุตสาหกรรมฯ ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยไทยประทาน 1 โครงการ E-Auction 10 ม.ีค.53 8 เม.ย.53 25 ก.ย.53 103,100.00       / 

10 อุตสาหกรรมฯ ก่อสร้างท่อระบายนํ�าถนนหนองลุมพุก ซอย 8 1 โครงการ E-Auction 10 ม.ีค.53 8 เม.ย.53 25 ก.ย.53 588,600.00       / 

ลายมือชื�อ ผู้ตรวจสอบ ลายมือชื�อ ผู้รับผิดชอบ

แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื�อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  2553

หน่วยงาน  เทศบาลเมืองบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น   กระทรวงมหาดไทย

การเบิก - จ่าย
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(นายประสงค์      ตั�งปฐมวงศ์) (น.ส. ลัดดาวัลย์  ความหมั�น)

ผู้อํานวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี  5

ไตรมาสที�  2          

หมวดค่าครุภัณฑ์ ผลการดําเนินการ

แผนงาน ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง ประกาศสอบ ลงนาม เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ลําดับที� งาน จํานวน จัดหาโดย ราคา / ในสัญญา การส่งมอบ เงินงบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน

โครงการ รายการ ใช้วิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ป)ี (วัน/เดือน/ป)ี หรือเงินสมทบ (  /  ) (  /  )

(วัน/เดือน/ป)ี (ล้านบาท)

11 อุตสาหกรรมฯ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนยิ�งยง-

หนองลุมพุก (บ้านเทิดไท้)

1 โครงการ E-Auction 10 ม.ีค.53 8  เม.ย.53 25  ก.ย.53 197,700.00       / 

12 อุตสาหกรรมฯ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนยิ�งยง-

หนองลุมพุก (เยื�องศาลาชุมชน)

1 โครงการ E-Auction 10 ม.ีค.53 8 เม.ย.53 25 ก.ย.53 191,700.00       / 

13 อุตสาหกรรมฯ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยคูหา 1 โครงการ E-Auction 10 ม.ีค.53 8 เม.ย.53 25 ก.ย.53 148,800.00       / 

14 อุตสาหกรรมฯ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายนํ�า

ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 3

1 โครงการ E-Auction 10 ม.ีค.53 8  เม.ย.53 25 ก.ย.53 996,700.00       / 

15 อุตสาหกรรมฯ ก่อสร้างท่อระบายนํ�าถนนสุขาภิบาล 2  ด้าน

ทิศตะวันตก

1 โครงการ E-Auction 10 ม.ีค.53 8 เม.ย.53 25 ก.ย.53 1,099,000.00    / 

16 อุตสาหกรรมฯ ก่อสร้างท่อระบายนํ�าซอยธรรมาพิสมัยและ

ซอยเชื�อม

1 โครงการ E-Auction 10 ม.ีค.53 8 เม.ย.53 30 ก.ย.53 1,099,200.00    / 

แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื�อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  2553

หน่วยงาน  เทศบาลเมืองบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น   กระทรวงมหาดไทย

การเบิก - จ่าย
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ลายมือชื�อ ผู้ตรวจสอบ ลายมือชื�อ ผู้รับผิดชอบ

(นายประสงค์      ตั�งปฐมวงศ์) (น.ส. ลัดดาวัลย์  ความหมั�น)

ผู้อํานวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี  5

ไตรมาสที�  2          

หมวดค่าครุภัณฑ์ ผลการดําเนินการ

แผนงาน ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง ประกาศสอบ ลงนาม เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ลําดับที� งาน จํานวน จัดหาโดย ราคา / ในสัญญา การส่งมอบ เงินงบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน

โครงการ รายการ ใช้วิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ป)ี (วัน/เดือน/ป)ี หรือเงินสมทบ (  /  ) (  /  )

(วัน/เดือน/ป)ี (ล้านบาท)

17 อุตสาหกรรมฯ ก่อสร้างท่อระบายนํ�าถนนสมหวัง-สังวาล ลง

ลําห้วยทราย

1 โครงการ E-Auction 10 ม.ีค.53 8  เม.ย.53 30  ก.ย. 53 1,238,100.00    / 

18 อุตสาหกรรมฯ ปรับปรุงผิวจราจรถนนสมหวัง-สังวาล 1 โครงการ E-Auction 10 ม.ีค.53 8 เม.ย.53 30 ก.ย.53 1,491,900.00    / 

19 อุตสาหกรรมฯ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเสรีมอเตอร์ 1 โครงการ E-Auction 10 ม.ีค.53 8 เม.ย.53 30 ก.ย.53 229,800.00       / 

20 อุตสาหกรรมฯ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนประเสริฐ

แก้วอุทิศ 2

1 โครงการ E-Auction 10 ม.ีค.53 8 เม.ย.53 7  มิ.ย.53 249,400.00       / 

21 อุตสาหกรรมฯ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยขุริรัง 1 โครงการ E-Auction 10 ม.ีค.53 8 เม.ย.53 7 ม.ิย.53 152,600.00       / 

22 อุตสาหกรรมฯ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายนํ�าถนน

โพธิ�กลาง ซอย 3

1 โครงการ E-Auction 10 ม.ีค.53 8 เม.ย.53 6 ส.ค.53 1,138,200.00    / 

23 อุตสาหกรรมฯ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนบ้านเกิ�ง 

ซอย 1 ข้างเหลียงเฟอร์นิเจอร์

1 โครงการ E-Auction 10 ม.ีค.53 8 เม.ย.53 6 ส.ค.53 119,800.00       / 

แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื�อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  2553

หน่วยงาน  เทศบาลเมืองบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น   กระทรวงมหาดไทย

การเบิก - จ่าย



D:pasadu\รายงานผลการปฎิบัติงาน/มลฤดี : พิมพ์

ลายมือชื�อ ผู้ตรวจสอบ ลายมือชื�อ ผู้รับผิดชอบ

(นายประสงค์      ตั�งปฐมวงศ์) (น.ส. ลัดดาวัลย์  ความหมั�น)

ผู้อํานวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี  5

ไตรมาสที�  2          

หมวดค่าครุภัณฑ์ ผลการดําเนินการ

แผนงาน ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง ประกาศสอบ ลงนาม เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ลําดับที� งาน จํานวน จัดหาโดย ราคา / ในสัญญา การส่งมอบ เงินงบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน

โครงการ รายการ ใช้วิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ป)ี (วัน/เดือน/ป)ี หรือเงินสมทบ (  /  ) (  /  )

(วัน/เดือน/ป)ี (ล้านบาท)

24 อุตสาหกรรมฯ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนแจ้งสนิท 

สายบ้านไผ่ - ชนบท บริเวณสี�แยกถนนผัง

เมืองตัดกับถนนแจ้งสนิท

1 โครงการ E-Auction 10 ม.ีค.53 8  เม.ย.53 22 ม.ิย.53 308,400.00       / 

25 อุตสาหกรรมฯ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนแจ้งสนิท  

ด้านทิศใต้สายบ้านไผ่ - ชนบท

1 โครงการ E-Auction 10 ม.ีค.53 8 เม.ย.53 22 ม.ิย.53 83,600.00         / 

แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื�อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  2553

หน่วยงาน  เทศบาลเมืองบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น   กระทรวงมหาดไทย

การเบิก - จ่าย



D:pasadu\รายงานผลการปฎิบัติงาน/มลฤดี : พิมพ์

ลายมือชื�อ ผู้ตรวจสอบ ลายมือชื�อ ผู้รับผิดชอบ

(นายประสงค์      ตั�งปฐมวงศ์) (น.ส. ลัดดาวัลย์  ความหมั�น)

ผู้อํานวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี  5



D:pasadu\รายงานผลการปฎิบัติงาน/มลฤดี : พิมพ์

มค.- มีค.56

หมายเหตุ

รายจายคางจาย

ตั้งจายเปนราย

การใหม

    

        



D:pasadu\รายงานผลการปฎิบัติงาน/มลฤดี : พิมพ์

มค.- มีค.53

หมายเหตุ

บ

    

        



D:pasadu\รายงานผลการปฎิบัติงาน/มลฤดี : พิมพ์

มค.- มีค.53

หมายเหตุ

    

        



D:pasadu\รายงานผลการปฎิบัติงาน/มลฤดี : พิมพ์

บ

มค.- มีค.53

หมายเหตุ

    

        



D:pasadu\รายงานผลการปฎิบัติงาน/มลฤดี : พิมพ์

บ

มค.- มีค.53

หมายเหตุ

    

        



D:pasadu\รายงานผลการปฎิบัติงาน/มลฤดี : พิมพ์

บ



ไตรมาสที่  3          

หมวดคาครุภัณฑ ผลการดําเนินการ

แผนงาน ที่ดินและสิ่งกอสราง ประกาศสอบ ลงนาม เงินนอก เปนไป ไมเปนไป

ลําดับที่ งาน จํานวน จัดหาโดย ราคา / ในสัญญา การสงมอบ เงินงบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน

โครงการ รายการ (หนวยนับ) ใชวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ป) (วัน/เดือน/ป) (ลานบาท) หรือเงินสมทบ (  /  ) (  /  )

(วัน/เดือน/ป) (ลานบาท)

1 แผนงานบริหารทั่วไป โครงการปรับปรุงหองกองคลัง 1 โครงการ สอบราคา 26 เม.ย.56 4-Jun-56 2-Sep-56 100,000.00    487,000.00     /

งานบริหารงานคลัง

2 แผนงานเคหะและชุมชน จัดซื้อคุรภัณฑยานพาหนะและ 1 โครงการ สอบราคา 26-Apr-56 7-Jun-56 22-Jun-56 137,000.00    /

งานกําจัดขยะมูลฝอย ขนสง (รถจักรยานยนต)

และสิ่งปฏิกูล

3 แผนงานเคหะและชุมชน จัดซื้อคุรภัณฑยานพาหนะและ 1 โครงการ สอบราคา 10-May-56 17-Jun-56 15-Sep-56 995,000.00    /

งานกําจัดขยะมูลฝอย ขนสง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 1ตัน)

และสิ่งปฏิกูล

ลายมือชื่อ ผูตรวจสอบ ลายมือชื่อ ผูรับผิดชอบ

(นางวาสนา    พิทักษ) (น.ส. ลัดดาวัลย  ความหมั่น)

ผูอํานวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี 6 ว

แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  2556

หนวยงาน  เทศบาลเมืองบานไผ   จังหวัดขอนแกน   กระทรวงมหาดไทย

การเบิก - จาย



เมย.- มิย.56

หมายเหตุ

รายจายคางจาย

    

        



หมวดคาครุภัณฑ ผลการดําเนินการ

แผนงาน ที่ดินและสิ่งกอสราง ประกาศสอบ ลงนาม เงินนอก เปนไป ไมเปนไป

ลําดับที่ งาน จํานวน จัดหาโดย ราคา / ในสัญญา การสงมอบ เงินงบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน

โครงการ รายการ (หนวยนับ) ใชวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ป) (วัน/เดือน/ป) (ลานบาท) หรือเงินสมทบ (  /  ) (  /  )

(วัน/เดือน/ป) (ลานบาท)

1 แผนงานการศึกษา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้ง 1 โครงการ สอบราคา 20-Jun-56 19-Jul-56 18-Aug-56 146,000.00      /

ชนิดแขวน 18,000 บีทียู

2 อุตสาหกรรม ปรับปรุงผิวจราจร ถนน ค.ส.ล.ซอย 1 โครงการ สอบราคา 20-Jun-56 30-Jul-56 28-Sep-55 339,000.00      /

แยกถนนเจาเงาะดานทิศใต

3 แผนงานรักษาความ จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขน 1 โครงการ E-Auction 2-Jul-56 2-Aug-56 31-Oct-56 3,290,000.00   /

สงบภายใน สง(รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค)

4 อุตสาหกรรม จัดทําปายชื่อถนนซอย ชุมชนตางๆ 1  โครงการ สอบราคา 17-Jul-56 21-Aug-56 20-Oct-56 140,000.00      /

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ

5 อตุสาหกรรม กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ตั้งแต 1 โครงการ สอบราคา 20-Jun-56 7-Aug-56 6-Oct-56 202,000.00      /

ประตูบริษัทอาดัมสไปถึงหลัง

รร.ประเสริฐแกวอุทิศ

 

ลายมือชื�อ ผู้ตรวจสอบ ลายมือชื�อ ผู้รับผิดชอบ

(นางวาสนา     พิทักษ์ ) (น.ส. ลัดดาวัลย์  ความหมั�น)

ผู้อํานวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี  6 ว

แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  2556

หนวยงาน    เทศบาลเมืองบานไผ   จังหวัดขอนแกน   กระทรวงมหาดไทย

ไตรมาสที่  4   □
การเบิก - จาย



หมวดคาครุภัณฑ ผลการดําเนินการ

แผนงาน ที่ดินและสิ่งกอสราง ประกาศสอบ ลงนาม เงินนอก เปนไป ไมเปนไป

ลําดับที่ งาน จํานวน จัดหาโดย ราคา / ในสัญญา การสงมอบ เงินงบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน

โครงการ รายการ (หนวยนับ) ใชวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ป) (วัน/เดือน/ป) (ลานบาท) หรือเงินสมทบ (  /  ) (  /  )

(วัน/เดือน/ป) (ลานบาท)

6 แผนงานการศึกษา จัดซือครุภัณฑยานพาหนะและ 1 โครงการ สอบราคา 10-Jun-56 15-Aug-56 13-Dec-56 1,545,000.00   /

ขนสง  (รถบรรทุก 6 ลอพรอม -

โครงหลังคา)

7 แผนงานสาธารณสุข จัดซื้อเครื่องพนสารเคมีชนิด  - 1  โครงการ สอบราคา 4-Sep-56 25-Sep-56 25-Oct-56 138,000.00      /

หมอกควัน

8 แผนงานการศึกษา กอสรางพื้นพรอมทอระบายน้ํา 1 โครงการ สอบราคา 29-Aug-56 26-Sep-56 25-Nov-56 539,000.00      /

ค.ส.ล.และบอทรายสําหรับเครื่อง

เลนเด็กโรงเรียนเทศบาล2 

อนุบาสาธิตฯ

9 แผนงานการศึกษา จัดซื้อกลองวงจรปดพรอมติดตั้ง 1 โครงการ สอบราคา 10-Sep-56 27-Sep-56 4-Oct-56 119,000.00      /

ภายในสถานศึกษา จํานวน 5 ชุด

 

ลายมือชื�อ ผู้ตรวจสอบ ลายมือชื�อ ผู้รับผิดชอบ

(นางวาสนา     พิทักษ์ ) (น.ส. ลัดดาวัลย์  ความหมั�น)

ผู้อํานวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี 6 ว

ไตรมาสที่  4   □
การเบิก - จาย

แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  2556

หนวยงาน    เทศบาลเมืองบานไผ   จังหวัดขอนแกน   กระทรวงมหาดไทย



กค.-กย.56

หมายเหตุ

รายจายคางจาย

    

          



กค.-กย.56

หมายเหตุ

รายจายคางจาย

รายจายคางจาย
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