
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 9,000.00            9,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร อนกระโทก นางสุภาพร อนกระโทก มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 17/2562

จางเหมาทําความสะอาด ศพด. (เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 28 ธันวาคม  2561

2 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 9,000.00            9,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทิดา ฟกทิม นางสาวนันทิดา ฟกทิม มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 18/2562

จางเหมาคนงานทั่วไป (เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 28 ธันวาคม  2561

3 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 90,000.00          90,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ชวสิงห บจก.ชวสิงห มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง สัญญาจางทําของเลขที่ 07/2562

จางเหมาสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย (เสนอราคา 90,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 28 ธันวาคม  2561

4 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 96,000.00          96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพล  เกิดผิวดี นายกิตติพล  เกิดผิวดี มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง สัญญาจางทําของเลขที่ 08/2562

จางเหมาจัดหาคนงานเก็บขนขยะฯ (เสนอราคา 96,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 28 ธันวาคม  2561

5 โครงการตั้งจุดตรวจบริการ 1,210.00            1,210.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 27/2562

ประชาชน (เสนอราคา 1,210.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 26 ธันวาคม  2561

6 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 9,000.00            9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายหัตถชัย นายหัตถชัย มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 14/2562

จางเหมาคนงานประจํารถดับเพลิง        พิพัฒนรัตนโยธิน        พิพัฒนรัตนโยธิน ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 28 ธันวาคม  2561

(เสนอราคา 9,000.-บาท)

7 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 9,000.00            9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายนพกรณ สวัสดิ์พาณิช นายนพกรณ สวัสดิ์พาณิช มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 16/2562

จางเหมาคนสวน (เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 28 ธันวาคม  2561

 / ขอ 8 ...

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2562

องคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

8 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 9,000.00            9,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวอิสรีย เนื่องจํานงค นางสาวอิสรีย เนื่องจํานงค มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 15/2562

จางเหมาคนงานทั่วไป (เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 28 ธันวาคม  2561

9 วัสดุสํานักงาน - กระดาษ 12,000.00          12,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวนงนุช  ตั๊นวิเศษ นางสาวนงนุช  ตั๊นวิเศษ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 47/2562

(เสนอราคา 12,000 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 21 มกราคม 2562

10 วัสดุสํานักงาน - กระดาษ 6,000.00            6,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวนงนุช  ตั๊นวิเศษ นางสาวนงนุช  ตั๊นวิเศษ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 46/2562

(เสนอราคา 6,000 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 21 มกราคม 2562

11 วัสดุสํานักงาน - กระดาษ 12,000.00          12,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวนงนุช  ตั๊นวิเศษ นางสาวนงนุช  ตั๊นวิเศษ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 43/2562

(เสนอราคา 12,000 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 21 มกราคม 2562

12 วัสดุสํานักงาน - กระดาษ 6,000.00            6,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวนงนุช  ตั๊นวิเศษ นางสาวนงนุช  ตั๊นวิเศษ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 44/2562

(เสนอราคา 6,000 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 21 มกราคม 2562

13 วัสดุสํานักงาน - กระดาษ 6,000.00            6,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวนงนุช  ตั๊นวิเศษ นางสาวนงนุช  ตั๊นวิเศษ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 45/2562

(เสนอราคา 6,000 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 21 มกราคม 2562

14 วัสดุคอมพิวเตอร 14,900.00          14,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 49/2562

(เสนอราคา 14,900.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 มกราคม 2562

15 วัสดุสํานักงาน 7,794.00            7,794.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 50/2562

(เสนอราคา 7,794.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 มกราคม 2562

16 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,200.00            4,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 63/2562

เปลี่ยนดั๊มสเคร่ืองปริ้นเตอร (เสนอราคา 4,200.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 15 มกราคม 2562

/ ขอ 17 ...  
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ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

17 วัสดุอาหารเสริม (นม) เฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมบานบึง จํากัด สหกรณโคนมบานบึง จํากัด มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

 -ประจําเดือนพฤศจิกายน  2561 112,044.24        112,044.24 (เสนอราคา112,044.24บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด สัญญาซื้อขายเลขที่ 1/2562 

ลงวันที่  1 พฤศจิกายน 2561

 -ประจําเดือนธันวาคม  2561 93,804.48          93,804.48 (เสนอราคา 93,804.48 บาท) ใบสั่งซื้อเลขที่ 16/2562

205,848.72        205,848.72 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

18 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 1,500.00            1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางดาวรุง  จิ๋วแหยม นางดาวรุง  จิ๋วแหยม มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 61/2562

จางเหมาดูดสิ่งปฏิกูล (เสนอราคา 1,500.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 11 มกราคม 2562

19 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 645.21              645.21 เฉพาะเจาะจง บจก.ศรอียุธยา เจนเนอรัลฯ บจก.ศรอียุธยา เจนเนอรัลฯ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 40/2562

(เสนอราคา 645.21บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 11 มกราคม 2562

20 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 2,500.59            2,500.59 เฉพาะเจาะจง บจก.ศรอียุธยา เจนเนอรัลฯ บจก.ศรอียุธยา เจนเนอรัลฯ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 41/2562

(เสนอราคา 2,500.59 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 11 มกราคม 2562

21 คาวัสดุสํานักงาน 660.00              660.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร  แซโงว นางสาวศิริพร  แซโงว มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 30/2562

หนังสือพิมพรายวัน อบต. (เสนอราคา 660.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 28 ธันวาคม  2561

22 คาวัสดุสํานักงาน 4,030.00            4,030.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร  แซโงว นางสาวศิริพร  แซโงว มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 31/2562

หนังสือพิมพรายวัน หมูบาน (เสนอราคา 4,030.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 28 ธันวาคม  2561

23 คาวัสดุสํานักงาน 1,050.00            1,050.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 50/2562

จางทําตรายาง (เสนอราคา 1,050.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  3 มกราคม  2562

/ ขอ 24 ...  
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ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

24 คาวัสดุสํานักงาน 410.00              410.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มทองตัน รานน้ําดื่มทองตัน มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 34/2562

น้ําดื่ม อบต. (เสนอราคา 410.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 7 มกราคม  2562

25 ครุภัณฑคอมพิวเตอร - จัดซื้อ 32,000.00          32,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 62/2562

เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (เสนอราคา 32,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ  2562

จํานวน 2 ชุด

26 ครุภัณฑคอมพิวเตอร - จัดซื้อ 2,600.00            2,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 55/2562

เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร จํานวน 1 เคร่ือง (เสนอราคา 2,600.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ  2562

27 ครุภัณฑคอมพิวเตอร - จัดซื้อ 17,400.00          17,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 63/2562

เคร่ืองสํารองไฟฟา จํานวน 3 เคร่ือง (เสนอราคา 17,400.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ  2562

28 ครุภัณฑคอมพิวเตอร - จัดซื้อ 16,000.00          16,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 59/2562

เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (เสนอราคา 16,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ  2562

จํานวน 1 ชุด

29 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,237.37            2,237.37 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยตา อินเตอรยนต บจก.โตโยตา อินเตอรยนต มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 64/2562

รถยนต ทะเบียน ผห-5666 ชลบุรี ชลบุรี (1999) ชลบุรี (1999) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 23 มกราคม 2562

(เสนอราคา 2,237.37บาท)

30 ครุภัณฑคอมพิวเตอร - จัดซื้อ 17,400.00          17,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 60/2562

เคร่ืองสํารองไฟฟา จํานวน 3 เคร่ือง (เสนอราคา 17,400.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ  2562

/ ขอ31 ...  
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ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

31 ครุภัณฑคอมพิวเตอร - จัดซื้อ 16,800.00          16,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 61/2562

เคร่ืองพิมพ Multifunction (เสนอราคา16,800.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ  2562

ชนิดเลเซอรสี จํานวน 1 เคร่ือง

32 ครุภัณฑคอมพิวเตอร - จัดซื้อ 2,600.00            2,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 57/2562

เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร จํานวน 1 เคร่ือง (เสนอราคา 2,600.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ  2562

33 ครุภัณฑคอมพิวเตอร - จัดซื้อ 11,600.00          11,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 65/2562

เคร่ืองสํารองไฟฟา จํานวน 2 เคร่ือง (เสนอราคา 11,600.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ  2562

34 ครุภัณฑคอมพิวเตอร - จัดซื้อ 16,000.00          16,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 66/2562

เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (เสนอราคา 16,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ  2562

จํานวน 1 ชุด

35 ครุภัณฑคอมพิวเตอร - จัดซื้อ 11,600.00          11,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 67/2562

เคร่ืองสํารองไฟฟา จํานวน 2 เคร่ือง (เสนอราคา 11,600.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ  2562

36 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,250.00            1,250.00 เฉพาะเจาะจง อู ป. สหะยนต อู ป. สหะยนต มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 73/2562

รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-8873 ชลบุรี (เสนอราคา 1,250.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 มกราคม 2562

37 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 900.00              900.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทยา  เศษกุญชร นายวิทยา  เศษกุญชร มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 69/2562

ลางเครื่องปรับอากาศ (เสนอราคา 900.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 24 มกราคม 2562

38 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 4,600.00            4,600.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทยา  เศษกุญชร นายวิทยา  เศษกุญชร มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 65/2562

ลางเครื่องปรับอากาศ (เสนอราคา 4,600.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 24 มกราคม 2562

/ ขอ 39 ...  
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ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

39 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 2,300.00            2,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทยา  เศษกุญชร นายวิทยา  เศษกุญชร มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 66/2562

ลางเครื่องปรับอากาศ (เสนอราคา 2,300.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 24 มกราคม 2562

40 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 1,400.00            1,400.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทยา  เศษกุญชร นายวิทยา  เศษกุญชร มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 67/2562

ลางเครื่องปรับอากาศ (เสนอราคา 1,400.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 24 มกราคม 2562

41 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 900.00              900.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทยา  เศษกุญชร นายวิทยา  เศษกุญชร มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 68/2562

ลางเครื่องปรับอากาศ (เสนอราคา 900.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 24 มกราคม 2562

42 คาใชจายในการประชาสัมพันธ 37,700.00          37,700.00 เฉพาะเจาะจง รานอําไพศิลป รานอําไพศิลป มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 76/2562

ปายไวนิล (เสนอราคา 37,700.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562

43 โครงการปองกันโรคติดตอฯ 2,050.00            2,050.00 เฉพาะเจาะจง รานอําไพศิลป รานอําไพศิลป มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 78/2562

ปายไวนิล (เสนอราคา 2,050.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2562

44 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 30,380.00          30,380.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 69/2562

(เสนอราคา 30,380.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2562

45 ครุภัณฑคอมพิวเตอร - จัดซื้อ 16,000.00          16,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 66/2562

เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (เสนอราคา 16,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562

จํานวน 1 ชุด

46 วัสดุคอมพิวเตอร 5,136.00            5,136.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภณัฑ หจก.หนองชากอักษรภณัฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 70/2562

(เสนอราคา 5,136.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2562

/ ขอ 47 ...  
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ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

47 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 750.00              750.00 เฉพาะเจาะจง นางดาวรุง  จิ๋วแหยม นางดาวรุง  จิ๋วแหยม มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 81/2562

จางเหมาดูดสิ่งปฏิกูล (เสนอราคา 750.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2562

48 โครงการปองกันโรคติดตอฯ 796.00              796.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 68/2562

วัสดุอุปกรณ (เสนอราคา 796.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2562

49 โครงการปองกันโรคติดตอฯ 12,600.00          12,600.00 เฉพาะเจาะจง นางเบญจวรรณ  ขาวศรี นางเบญจวรรณ  ขาวศรี มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 79/2562

อาหารวางและเคร่ืองดื่มฯ (เสนอราคา 12,600.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2562

50 โครงการปองกันโรคติดตอฯ 9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวซุยเฮียง  แซอึ๊ง นางสาวซุยเฮยีง  แซอึ๊ง มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 80/2562

อาหารกลางวันและเคร่ืองดื่มฯ (เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2562
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