
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 9,000.00           9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายหัตถชัย นายหัตถชัย มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 21/2562

จางเหมาคนงานประจํารถดับเพลิง        พิพัฒนรัตนโยธิน        พิพัฒนรัตนโยธิน ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 มกราคม  2562

(เสนอราคา 9,000.-บาท)

2 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 9,000.00           9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายนพกรณ สวัสดิ์พาณิช นายนพกรณ สวัสดิ์พาณิช มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 22/2562

จางเหมาคนสวน (เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 มกราคม  2562

3 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 9,000.00           9,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวอิสรีย เนื่องจํานงค นางสาวอิสรีย เนื่องจํานงค มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 23/2562

จางเหมาคนงานทั่วไป (เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 มกราคม  2562

4 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 96,000.00          96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพล  เกิดผิวดี นายกิตติพล  เกิดผิวดี มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง สัญญาจางทําของเลขที่ 09/2562

จางเหมาจัดหาคนงานเก็บขนขยะฯ (เสนอราคา 96,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 มกราคม  2562

5 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 90,000.00          90,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ชวสิงห บจก.ชวสิงห มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง สัญญาจางทําของเลขที่ 10/2562

จางเหมาสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย (เสนอราคา 90,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 มกราคม  2562

6 โครงการตามพระราชดําริฯ 9,000.00           9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอํานวย  รักษผดุงพล นายอํานวย  รักษผดุงพล มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 84/2562

จางเหมารถโดยสารปรับอากาศ (เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2562

7 วัสดุคอมพิวเตอร 20,544.00          20,544.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็นเตอรไพรสเน็ตเวอรค บจก.เอ็นเตอรไพรสเน็ตเวอรค มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 74/2562

เทคโนโลยี เทคโนโลยี ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2562

(เสนอราคา 20,544.-บาท)

 / ขอ 8 ...

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2562

องคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

8 วัสดุคอมพิวเตอร 11,984.00          11,984.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็นเตอรไพรสเน็ตเวอรคฯ บจก.เอ็นเตอรไพรสเน็ตเวอรคฯ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบส่ังซื้อเลขที่ 72/2562

(เสนอราคา 11,984.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2562

9 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 9,035.00           9,035.00        เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์  มันขุนทด นายสมศกัดิ์  มันขุนทด มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 24/2562

จางเหมาพนักงานขับรถยนต (เสนอราคา 9,035.- บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ  2562

10 คาใชจายอ่ืนๆ จัดซื้อพานพุม 1,200.00           1,200.00        เฉพาะเจาะจง นางนิตยา  ฤทธิ์เดช นางนิตยา  ฤทธิ์เดช มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซ้ือเลขที่ 71/2562

ดอกไม-งานกิจกรรมอาสาฯ (เสนอราคา 1,200.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ  2562

11 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 9,050.00           9,050.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวนงนุช  ตั๊นวิเศษ นางสาวนงนุช  ตั๊นวิเศษ มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 91/2562

ซอมเคร่ืองถายเอกสาร SHARP MX -M453U (เสนอราคา 9,050.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ  2562

12 รายจายเก่ียวกับการรบัรองและ 1,250.00           1,250.00        เฉพาะเจาะจง นางสาซุยเฮียง  แซอึ๊ง นางสาซุยเฮียง  แซอึ๊ง มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 77/2562

พิธีการ-อาหารวางพรอมเคร่ืองดื่ม (เสนอราคา 1,250.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ  2562

13 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 500.00              500.00          เฉพาะเจาะจง นายพิบูลย  วัฒนแตตระกูล นายพิบูลย  วัฒนแตตระกูล มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 88/2562

จางดําเนินการเซ็ทระบบอินเตอรเน็ต (เสนอราคา 500.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ  2562

14 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 500.00              500.00          เฉพาะเจาะจง นายพิบูลย  วัฒนแตตระกูล นายพิบูลย  วัฒนแตตระกูล มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 90/2562

จางดําเนินการเซ็ทระบบอินเตอรเน็ต (เสนอราคา 500.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ  2562

15 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,870.00           3,870.00        เฉพาะเจาะจง นายมานะ  อุดมแสวงทรัพย นายมานะ  อุดมแสวงทรพัย มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 93/2562

ซอมรถกระเชา 83-3332 ชลบุรี (เสนอราคา 3,870.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ  2562
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

16 คาวัสดุสํานักงาน 2,493.00           2,493.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตช่ันเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตช่ันเนอรี่ มีคุณสมบัตคิรบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 76/2562

(เสนอราคา 2,493.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ  2562

17 คาวัสดุกอสราง 540.00              540.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตช่ันเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตช่ันเนอรี่ มีคุณสมบัตคิรบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 75/2562

(เสนอราคา 540.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ  2562

18 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ 1,000.00           1,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตช่ันเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตช่ันเนอรี่ มีคุณสมบัตคิรบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 78/2562

(เสนอราคา 1,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ  2562

19 โครงการวดั ประชารัฐ สรางสุขฯ 450.00              450.00 เฉพาะเจาะจง รานอําไพศิลป รานอําไพศิลป มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 82/2562

ปายไวนิล (เสนอราคา 450.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2562

20 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 9,000.00           9,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร อนกระโทก นางสุภาพร อนกระโทก มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 19/2562

จางเหมาทําความสะอาด ศพด. (เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 มกราคม  2562

21 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 9,000.00           9,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทิดา ฟกทิม นางสาวนันทิดา ฟกทิม มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 20/2562

จางเหมาคนงานทั่วไป (เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 มกราคม  2562

22 คาวัสดุสํานักงาน 9,077.00           9,077.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภัณฑ หจก.หนองชากอักษรภัณฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซ้ือเลขที่ 77/2562

(เสนอราคา 9,077.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562

23 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 2,500.59           2,500.59 เฉพาะเจาะจง บจก.ศรีอยุธยา เจนเนอรัลฯ บจก.ศรีอยุธยา เจนเนอรัลฯ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซ้ือเลขที่ 54/2562

จัดซื้อประกันภัยรถยนตประเภท 3 (เสนอราคา 2,500.59 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2562

รถยนตทะเบียน ผน-8694 ชลบุรี
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

24 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 967.28              967.28 เฉพาะเจาะจง บจก.ศรีอยุธยา เจนเนอรัลฯ บจก.ศรีอยุธยา เจนเนอรัลฯ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซ้ือเลขที่ 53/2562

จัดซื้อ พรบ.รถยนตทะเบียน ผน-8694 ชลบุรี (เสนอราคา 967.28 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2562

25 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 500.00              500.00          เฉพาะเจาะจง นายพิบูลย  วัฒนแตตระกูล นายพิบูลย  วัฒนแตตระกูล มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 86/2562

จางดําเนินการเซ็ทระบบอินเตอรเน็ต (เสนอราคา 500.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2562

26 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 16,832.00          16,832.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ศักดิ์ศิริ อุตสาหกรรมฯ บจก.ศักดิ์ศิริ อุตสาหกรรมฯ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 82.1/2562

ซอมรถดับเพลิง ผย-2553 ชลบุรี (เสนอราคา 16,832.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2562

27 วัสดุอาหารเสริม (นม) เฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมบานบึง จํากัด สหกรณโคนมบานบึง จํากัด มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

 -ประจําเดือนมกราคม 2562 93,804.48          93,804.48 (เสนอราคา 93,804.48 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ใบสั่งซ้ือเลขที่ 29/2562

ลงวันที่  28 ธันวาคม 2561

 -ประจําเดือนกุมภาพันธ  2562 99,015.84          99,015.84 (เสนอราคา 99,015.84 บาท) ใบสั่งซ้ือเลขที่ 48/2562

192,820.32       192,820.32 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562

28 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 500.00              500.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตช่ันเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตช่ันเนอรี่ มีคุณสมบัตคิรบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 96/2562

คัดลอกขอมูลจากฮารดดิสก (เสนอราคา 500.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2562

29 โครงการศึกษาเรียนรูตามโครงการ 1,176.00           1,176.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตช่ันเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตช่ันเนอรี่ มีคุณสมบัตคิรบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 73/2562

พระราชดําริฯ - วัสดุและอุปกรณ (เสนอราคา 1,176.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2562

30 โครงการศึกษาเรียนรูตามโครงการ 375.00              375.00 เฉพาะเจาะจง รานอําไพศิลป รานอําไพศิลป มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 92/2562

พระราชดําริฯ - ปายไวนิล (เสนอราคา 375.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2562

31 ครุภัณฑคอมพิวเตอร - จัดซื้อ 2,800.00           2,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภัณฑ หจก.หนองชากอักษรภัณฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซ้ือเลขที่ 85/2562

จอภาพ LED จํานวน 1 เคร่ือง (เสนอราคา 2,800.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 6 มีนาคม  2562

/ ขอ 32 ...  

 -4-



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

32 วัสดุสํานักงาน -จัดซื้อกระดาษ 675.00              675.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภัณฑ หจก.หนองชากอักษรภัณฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซ้ือเลขที่ 81/2562

(เสนอราคา 675.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ  2562

33 วัสดุคอมพิวเตอร 26,400.00          26,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภัณฑ หจก.หนองชากอักษรภัณฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซ้ือเลขที่ 79/2562

(เสนอราคา 26,400.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ  2562

34 โครงการศึกษาเรียนรูตามโครงการ 1,960.00           1,960.00 เฉพาะเจาะจง นางเบญจวรรณ  ขาวศรี นางเบญจวรรณ  ขาวศรี มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 85/2562

พระราชดําริฯ - อาหารเชาพรอมเครื่องดื่ม (เสนอราคา 1,960.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2562

35 วัสดุสํานักงาน 6,041.00           6,041.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภัณฑ หจก.หนองชากอักษรภัณฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซ้ือเลขที่ 80/2562

(เสนอราคา 6,041.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ  2562

36 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 520.00              520.00 เฉพาะเจาะจง นายกัมพร  โรจนเจริญวิวัฒน นายกัมพร  โรจนเจริญวิวัฒน มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 100/2562

ซอมรถจักรยานยนต งมธ-397 ชลบุรี (เสนอราคา 520.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ  2562

37 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 500.00              500.00          เฉพาะเจาะจง นายพิบูลย  วัฒนแตตระกูล นายพิบูลย  วัฒนแตตระกูล มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 87/2562

จางดําเนินการเซ็ทระบบอินเตอรเน็ต (เสนอราคา 500.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ  2562

38 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 500.00              500.00          เฉพาะเจาะจง นายพิบูลย  วัฒนแตตระกูล นายพิบูลย  วัฒนแตตระกูล มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 89/2562

จางดําเนินการเซ็ทระบบอินเตอรเน็ต (เสนอราคา 500.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ  2562

39 คาวัสดุสํานักงาน 570.00              570.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรพิร  แซโงว นางสาวศิริพร  แซโงว มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 51/2562

หนังสือพิมพรายวัน อบต. (เสนอราคา 570.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 มกราคม 2562

40 คาวัสดุสํานักงาน 3,640.00           3,640.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรพิร  แซโงว นางสาวศิริพร  แซโงว มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 52/2562

หนังสือพิมพรายวัน หมูบาน (เสนอราคา 3,640.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 30 มกราคม 2562

/ ขอ 41 ...  
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

41 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,689.53           1,689.53 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยตา อินเตอรยนตฯ บจก.โตโยตา อินเตอรยนตฯ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 83/2562

ซอมรถยนต กษ-6084 ชลบุรี (เสนอราคา 1,689.53 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ  2562

42 คาใชจายในการประชาสัมพันธ 800.00              800.00 เฉพาะเจาะจง รานอําไพศิลป รานอําไพศิลป มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 94/2562

#NAME? (เสนอราคา 800.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2562

43 วัสดุคอมพิวเตอร 2,380.00           2,380.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภัณฑ หจก.หนองชากอักษรภัณฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซ้ือเลขที่ 93/2562

(เสนอราคา 2,380.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562

44 จางเหมาดูดส่ิงปฏิกูล 750.00              750.00 เฉพาะเจาะจง นางดาวรุง  จิ๋วแหยม นางดาวรุง  จิ๋วแหยม มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 104/2562

(เสนอราคา 750.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562

45 จัดซื้อทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย 84,000.00          84,000.00 เฉพาะเจาะจง รานควอลิตี้ ซัพพลาย รานควอลิตี้ ซัพพลาย มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 88/2562

(เสนอราคา 84,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562

46 จัดซื้อวัคซนีปองกันโรคพิษสุนัข 84,000.00          84,000.00 เฉพาะเจาะจง รานควอลิตี้ ซัพพลาย รานควอลิตี้ ซัพพลาย มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 87/2562

บา (เสนอราคา 84,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562
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