
แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 90,000.00          90,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ชวสิงห บจก.ชวสิงห มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง สัญญาจางทําของเลขที่ 14/2562

จางเหมาสถานท่ีทิ้งขยะมูลฝอย (เสนอราคา 90,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 28 มีนาคม  2562

2 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 96,000.00          96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพล  เกิดผิวดี นายกิตติพล  เกิดผิวดี มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง สัญญาจางทําของเลขที่ 13/2562

จางเหมาจัดหาคนงานเก็บขนขยะฯ (เสนอราคา 96,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 28 มีนาคม  2562

3 วัสดสํุานักงาน- จางทําตรายาง 600.00              600.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขท่ี 123/2562

(เสนอราคา 600.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 5 เมษายน 2562

4 คาวัสดไุฟฟาและวิทยุ 44,915.00          44,915.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภัณฑ หจก.หนองชากอักษรภัณฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 120/2562

(เสนอราคา 44,915.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 18 เมษายน 2562

5 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 98,800.00          98,800.00 เฉพาะเจาะจง นายตระกูล  สุขเลิศ นายตระกูล  สุขเลิศ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขท่ี 122/2562

ซอมรถขยะ 85-8390 ชลบุรี (เสนอราคา 98,800.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 5 เมษายน 2562

6 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 9,000.00            9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายหัตถชัย นายหัตถชัย มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 33/2562

จางเหมาคนงานประจํารถดับเพลิง        พิพัฒนรัตนโยธิน        พิพัฒนรัตนโยธิน ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 29 มีนาคม  2562

(เสนอราคา 9,000.-บาท)

7 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 9,000.00            9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวอิสรีย เน่ืองจํานงค นางสาวอิสรีย เนื่องจํานงค มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขท่ี 34/2562

จางเหมาคนงานท่ัวไป (เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 29 มีนาคม  2562

8 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 9,000.00            9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายนพกรณ สวัสดิ์พาณิช นายนพกรณ สวัสดิ์พาณิช มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 35/2562

จางเหมาคนสวน (เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 29 มีนาคม  2562

 / ขอ 9 ...

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

องคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

9 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 9,000.00            9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวรานนท สุมะหิงพันธ นายวรานนท สุมะหิงพันธ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 37/2562

จางเหมาคนงานท่ัวไป (เสนอราคา 9,000.- บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  1 เมษายน  2562

10 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 11,000.00          11,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์  มันขุนทด นายสมศักดิ์  มันขุนทด มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขที่ 36/2562

จางเหมาพนักงานขับรถยนต (เสนอราคา 11,000.- บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 29 มีนาคม  2562

11 คาวัสดสํุานักงาน 876.00              876.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขท่ี 125/2562

(เสนอราคา 876.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  9 เมษายน  2562

12 วัสดคุอมพิวเตอร 19,360.00          19,360.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภัณฑ หจก.หนองชากอักษรภัณฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 121/2562

(เสนอราคา 19,360.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  19 เมษายน  2562

13 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 5,400.00            5,400.00       เฉพาะเจาะจง นายธนพนธ  รอบคอบ นายธนพนธ  รอบคอบ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขท่ี 38/2562

จางเหมาคนงานท่ัวไป (เสนอราคา 9,000.- บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  1 เมษายน  2562

14 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 9,000.00            9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร อนกระโทก นางสภุาพร อนกระโทก มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขท่ี 31/2562

จางเหมาทําความสะอาด ศพด. (เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 29 มีนาคม  2562

15 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 9,000.00            9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทิดา ฟกทิม นางสาวนันทิดา ฟกทิม มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง บันทึกตกลงจางเลขท่ี 32/2562

จางเหมาคนงานท่ัวไป (เสนอราคา 9,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 29 มีนาคม  2562

16 โครงการตั้งจุดตรวจบริการ 900.00              900.00         เฉพาะเจาะจง รานอําไพศลิป รานอําไพศิลป มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขท่ี 126/2562

ประชาชนในชวงเทศกาลสงกรานต (เสนอราคา 900.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  9 เมษายน  2562

ปายไวนิล
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ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

17 โครงการตั้งจุดตรวจบริการ 2,500.00            2,500.00       เฉพาะเจาะจง นายสมชาย สุระประเสริฐ นายสมชาย สุระประเสริฐ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขท่ี 120/2562

ประชาชนในชวงเทศกาลสงกรานต (เสนอราคา 2,500.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  3 เมษายน  2562

คาเตนทพรอมไฟ

18 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,500.00            1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางดาวรุง  จิ๋วแหยม นางดาวรุง  จิ๋วแหยม มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขท่ี 130/2562

จางเหมาดูดสิ่งปฏิกูล (เสนอราคา 1,500 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 19 เมษายน  2562

19 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 5,850.76            5,850.76 เฉพาะเจาะจง บจก.ศรีอยุธยา เจนเนอรัลฯ บจก.ศรีอยุธยา เจนเนอรัลฯ มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 123/2562

จัดซื้อประกันภัยรถยนตประเภท3 (เสนอราคา 5,850.76 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 19 เมษายน  2562

รถยนตทะเบียน นง-1992 ชลบุรี

20 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 2,493.10            2,493.10 เฉพาะเจาะจง บจก.ศรีอยุธยา เจนเนอรัลฯ บจก.ศรีอยุธยา เจนเนอรัลฯ มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 122/2562

จัดซื้อ พรบ. รถยนต (เสนอราคา 2,493.10 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 19 เมษายน  2562

รถยนตทะเบียน นง-1992 ชลบุรี

21 วัสดสํุานักงาน 6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 124/2562

(เสนอราคา 6,600.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 19 เมษายน  2562

22 คาวัสดสํุานักงาน 540.00              540.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร  แซโงว นางสาวศริิพร  แซโงว มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบส่ังซื้อเลขท่ี 106/2562

หนังสือพิมพรายวัน อบต. (เสนอราคา 540.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562

23 คาวัสดสํุานักงาน 3,900.00            3,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร  แซโงว นางสาวศริิพร  แซโงว มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบส่ังซื้อเลขท่ี 107/2562

หนังสือพิมพรายวัน หมูบาน (เสนอราคา 3,900.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562

24 วัสดงุานบานงานครัว 15,155.00          15,155.00     เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภัณฑ หจก.หนองชากอักษรภัณฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 132/2562

(เสนอราคา 15,155.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  2 พฤษภาคม 2562

/ ขอ 25 ...  
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ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

25 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 12,011.82          12,011.82 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยตา อินเตอรยนตฯ บจก.โตโยตา อินเตอรยนตฯ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขท่ี 134/2562

ซอมรถยนต ขข-6435 ชลบุรี (เสนอราคา 12,011.82 บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  26 เมษายน  2562

26 คาอาหารเสริม (นม) 57,324.96          57,324.96     เฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมบานบึง จํากัด สหกรณโคนมบานบึง จํากัด มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขท่ี 82/2562

(เสนอราคา 57,324.96บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562

27 คาอาหารเสริม (นม) ปดเทอม 185,803.20         185,803.20   เฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมบานบึง จํากัด สหกรณโคนมบานบึง จํากัด มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขท่ี 95/2562

(เสนอราคา 185,803.20บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 14 มีนาคม  2562

28 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 16,000.00          16,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ปภากรณรุงโรจน หจก.ปภากรณรุงโรจน มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขที่ 141/2562

รถโดยสารปรับอากาศ 2 คัน (เสนอราคา 16,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

29 คาวัสดคุอมพิวเตอร 3,500.00            3,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองชากอักษรภัณฑ หจก.หนองชากอักษรภัณฑ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 130/2562

(เสนอราคา 3,500.- บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

30 คาลงนามถวายพระพรสมเดจ็- 4,000.00            4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศกัดา บุญกอง นายศักดา บุญกอง มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขท่ี 129/2562

พระเจาอยูหัวฯ รัชการที่ 10 (เสนอราคา 4,000.- บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 19 เมษายน  2562

31 ปายอะคริลิคติดสติ้กเกอร พีวีซี 630.00              630.00 เฉพาะเจาะจง รานอําไพศิลป รานอําไพศิลป มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขท่ี 138/2562

(เสนอราคา 630.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

32 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 39,200.00          39,200.00 เฉพาะเจาะจง รานบานบึงอิควิปเมนท รานบานบึงอิควปิเมนท มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขท่ี 144/2562

รถขยะ 85-8390 ชลบุรี (เสนอราคา 39,200.- บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

33 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,120.00            2,120.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยตา อินเตอรยนตฯ บจก.โตโยตา อินเตอรยนตฯ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขท่ี 142/2562

ซอมรถยนต ขข-6435 ชลบุรี (เสนอราคา 2,120.- บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 2 พฤษภาคม  2562

/ ขอ 34 ...  
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ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

34 เงินสํารองจาย - จัดซื้อวัสดุซอม 3,853.50            3,853.50 เฉพาะเจาะจง นายชลัช  ศิริพงศวฒันา นายชลัช  ศิริพงศวัฒนา มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 133/2562

แซมบานพักอาศัยผูประสบภัยธรรมชาติ (เสนอราคา 3,853.50บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  1 พฤษภาคม  2562

35 เงินสํารองจาย - จัดซื้อวัสดุซอม 3,113.70            3,113.70 เฉพาะเจาะจง นายชลัช  ศิริพงศวฒันา นายชลัช  ศิริพงศวัฒนา มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 134/2562

แซมบานพักอาศัยผูประสบภัยธรรมชาติ (เสนอราคา 3,113.70บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  1 พฤษภาคม  2562

36 เงินสํารองจาย - จัดซื้อวัสดุซอม 4,988.34            4,988.34 เฉพาะเจาะจง นายชลัช  ศิริพงศวฒันา นายชลัช  ศิริพงศวัฒนา มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 128/2562

แซมบานพักอาศัยผูประสบภัยธรรมชาติ (เสนอราคา 4,988.34บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  1 พฤษภาคม  2562

37 เงินสํารองจาย - จัดซื้อวัสดุซอม 4,708.00            4,708.00 เฉพาะเจาะจง นายชลัช  ศิริพงศวฒันา นายชลัช  ศิริพงศวัฒนา มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 138/2562

แซมบานพักอาศัยผูประสบภัยธรรมชาติ (เสนอราคา 4,708.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  1 พฤษภาคม  2562

38 เงินสํารองจาย - จัดซื้อวัสดุซอม 4,941.26            4,941.26 เฉพาะเจาะจง นายชลัช  ศิริพงศวฒันา นายชลัช  ศิริพงศวัฒนา มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 135/2562

แซมบานพักอาศัยผูประสบภัยธรรมชาติ (เสนอราคา 4,941.26บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  1 พฤษภาคม  2562

39 วัสดสํุานักงาน 780.00              780.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 137/2562

(เสนอราคา 780.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 13 พฤษภาคม  2562

40 วัสดสํุานักงาน 330.00              330.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขท่ี 148/2562

(เสนอราคา 330.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 13 พฤษภาคม  2562

41 วัสดกุอสราง 400.00              400.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 136/2562

(เสนอราคา 400.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 13 พฤษภาคม  2562

42 คาจัดซื้อนํ้ายาดับเพลิงชนิดผงแหง 14,500.00          14,500.00 เฉพาะเจาะจง รานบานบึงอิควิปเมนท รานบานบึงอิควปิเมนท มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขท่ี 147/2562

ขนาด 15 ปอนด (เสนอราคา 14,500.- บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  21 พฤษภาคม 2562

/ ขอ 43 ...  
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ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

43 คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 1,000.00            1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวซุยเฮียง  แซอึ๊ง นางสาวซุยเฮียง  แซอึ๊ง มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขท่ี 143/2562

ในการประชุมสภา สมัยสามัญฯ (เสนอราคา 1,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 4 พฤษภาคม  2562

44 โครงการศกึษาดูงานอันเกี่ยวเน่ือง 3,000.00            3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวซุยเฮียง  แซอึ๊ง นางสาวซุยเฮียง  แซอึ๊ง มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขท่ี 140/2562

กับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เสนอราคา 3,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 2 พฤษภาคม  2562

คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม

45 ปายไวนิลพระบรมราชาภิเษก 3,600.00            3,600.00 เฉพาะเจาะจง รานอําไพศิลป รานอําไพศิลป มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขท่ี 137/2562

รัชกาลที่ 10 (เสนอราคา 3,600.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 1 พฤษภาคม  2562

46 โครงการประเพณีสงกรานต 450.00              450.00 เฉพาะเจาะจง รานอําไพศิลป รานอําไพศิลป มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขท่ี 124/2562

ปายไวนิล (เสนอราคา 450.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  9 เมษายน  2562

47 โครงการประเพณีสงกรานต 4,704.00            4,704.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 116/2562

วัสดอุุปกรณ (เสนอราคา 4,704.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  11 เมษายน  2562

48 โครงการประเพณีสงกรานต 3,000.00            3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย กอวัฒนาเจริญกิจ นายสิทธิชัย กอวัฒนาเจริญกิจ มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งจางเลขท่ี 127/2562

คาจางตกแตงสถานที่ในการจัดงาน (เสนอราคา 3,000.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่  11  เมษายน 2562

49 วัสดสํุานักงาน 11,800.00          11,800.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 129/2562

(เสนอราคา 11,800.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 1 พฤษภาคม  2562

50 วัสดสํุานักงาน 1,100.00            1,100.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 142/2562

(เสนอราคา 1,100.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 21 พฤษภาคม  2562

/ ขอ 51 ...  
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ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

51 คาวัสดสํุานักงาน - น้ําดื่ม อบต. 600.00              600.00 เฉพาะเจาะจง นายศกัดิ์ชัย เส้ียนบุญมา นายศักดิ์ชัย เสี้ยนบุญมา มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 141/2562

(เสนอราคา 600.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 13 พฤษภาคม  2562

52 คาวัสดสํุานักงาน - น้ําดื่ม อบต. 310.00              310.00 เฉพาะเจาะจง นายจีระพันธ ทองตัน นายจีระพันธ ทองตัน มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 110/2562

(เสนอราคา 310.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 3 เมษายน  2562

53 โครงการตั้งจุดตรวจบริการ 2,260.00            2,260.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ ราน เอ็น.วาย.สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง ใบสั่งซื้อเลขที่ 109/2562

ประชาชนชวงเทศกาลสงกรานต (เสนอราคา 2,260.-บาท) ตามเงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 3 เมษายน  2562

จัดซื้อเครื่องด่ืม
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